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Forord
I gymnasiet havde jeg en grundbog ved navn Litteraturens Veje. Et af bogens 
første kapitler indeholdt H.C. Andersens eventyr Tepotten. På de følgende 
sider var der otte forskellige fortolkninger af eventyret: En biografisk, 
ideologikritisk, dekonstruktivistisk, strukturalistisk m.v. Jeg vil gerne takke 
bogens forfatter, Johannes Fibiger for, gennem disse fremstillinger, at åbne 
analyse- og fortolkningskunstens verden for mig. Fibiger lærte mig, at hvad 
man ser også handler om, hvordan man ser.

Hvis Fibiger plantede kimen til en akademisk interesse, har det kun ladet sig 
gøre at få den til at vokse og gro, fordi jeg har haft Pernille ved min side hele 
tiden. Tak for at stille nysgerrige og udfordrende spørgsmål til mit arbejde. Tak 
for at acceptere, at ”i dag gider jeg ikke snakke om, hvad jeg lavede på mit 
arbejde”. Tak også for at minde mig om, at der (trods alt) findes vigtigere ting i 
verden end videnskab.

Tak til forskningsprogrammet Fremtidsteknologi, Kultur og Læreprocesser på 
DPU for dagligt at minde mig om, at videnskab (trods alt) er enormt vigtig. En 
særlig stor tak til to personer, Oliver og Cathrine. Jeg tvivler på, at jeg havde 
gennemført forløbet, hvis ikke jeg havde Oliver at dele skæbne med på daglig 
basis. En særlig stor tak til Cathrine, hvis tillid og konstruktive tilgang til 
arbejdet, gør, at jeg stolt af at sige, at jeg er elev af Cathrine.

Tak til alle dem, der har givet mig sparring på og muliggjort mit arbejde 
løbende: Helene Gad Ratner og Lise Degn, der tog sig tid til at være 
opponenter ved mit midtvejsseminar. Tak til Jeremy Knox og Center for 
Research in Digital Education på Edinburgh University for gæstfrihed og gode 
diskussioner. Ikke mindst tak til felten og mine informanter for at tage sig tid til 
at give mig indblik i deres travle hverdag.
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Resumé
Denne afhandlings formål er at analysere, hvordan overgangen til online 
uddannelse på universitetsniveau medfører en autoritetsforskydning fra 
undervisere til supportere. Overordnet lyder konklusionen, at online 
uddannelse giver anledning til, at en række nye opgaver og beslutninger opstår 
i forbindelse med forberedelse og afvikling af undervisningen. Disse opgaver er 
det de tilknyttede supportere og ikke underviserne, der foretager. Dette 
betyder, at supporterne i høj grad påtager sig lederskabet for, hvordan der skal 
undervises og vurderer, hvornår en teknologi er pædagogisk hensigtsmæssig.

Denne konklusion skal ses som et supplement til to tendenser, som også 
findes i den eksisterende litteratur. Den eksisterende forskning peger dels på, 
at supportpersonale på universiteter verden over får en til stadighed større 
indflydelse på at definere og afvikle dele af det akademiske arbejde – herunder 
også undervisning. Imidlertid overses supporternes afgørende betydning ofte i 
tilrettelæggelse og udvikling af online uddannelse, hvorfor de i forskningen 
kaldes de usynlige arbejdere. Den anden tendens peger på, at den ideelle 
underviserfigur siden efterkrigstiden har forskudt sig fra at være ”sage on the 
stage” til ”guide on the side”. Dette er sket parallelt med en diskursiv 
forskydning fra undervisning til læring. I praksis har det betydet en reduktion i 
betoningen af underviseren som autoritativ figur. Denne afhandlings analyse 
består i et empirisk og teoretisk supplement til de allerede identificerede 
tendenser. 

Det empiriske udgangspunkt er et fire måneder langt feltarbejde på en 
australsk universitetsafdeling, jeg kalder DepEd. DepEd havde forud for dette 
studie omlagt sit uddannelsesprogram til primært online udbud. Med 
afhandlingens titel ’bag scenen’ adresseres det forhold, at det empiriske 
udgangspunkt fortrinsvist består af observation af og deltagelse i 
campusbaserede-aktiviteter relateret til undervisningsforberedelse og support 
af underviserne. Med andre ord fokuseres der på det, der betinger 
eksekveringen af online uddannelse, så som supporternes introduktionskurser, 
ugentlige møder, undervisernes forberedelse og forsøg med teknologi. Som 
supplement til dette, er der også deltagelse og observation fra 
undervisningssituationer – på skærmen og i klasserum - og interviews med 
afdelingens supporthold bestående af fem personer samt med seks 
undervisere, hvis undervisning, forberedelse og omgang med supportholdet 
blev fuldt ’bag scenen’. 
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Det teoretiske arbejde består i en sammentænkning af to teoretiske 
perspektiver: Postfænomenologisk medieringsteori og Alexandre Kojèves 
autoritetsteori. Postfænomenologien bidrager med fire medieringsformer, der 
muliggør en analyse af, hvordan teknologien på en og samme tid konstituerer 
det mulige handlerum for mennesket såvel som måden, verden fremstår på. 
Kojèves relationelt funderede autoritetsteori bidrager med et vokabular til 
analysen af, hvordan fire forskellige autoritetstyper viser sig. Kojève og 
postfænomenologien forenes i afhandlingen som teknologisk mediering af 
autoritet. Dette gøres ved at udvikle et begrebsapparat, der analytisk kan pege 
på, hvordan teknologien på fire forskellige måder medierer fire forskellige typer 
af autoritet. Jeg udvikler begreberne om miskendelse og anerkendelse til at 
analysere, hvordan de digitale teknologier i online education forskyder autoritet 
mellem undervisere og supportere. 

Konklusionen lyder, at der er fire praksismønstre, hvor der er autoritet på spil. 
Det drejer sig om 1) projektering og visionsudtryk, 2) dømmekraft og diplomati, 
3) vovemod samt 4) konservering og omsorg. Disse reflekterer empiriske 
forekomster af hhv. leder, dommer, mester og faderautoritet. Ved at trække på 
Gennem teknologisk mediering er det de digitale teknologier, der anerkender 
eller miskender supportere og undervisere for autoritet. Når konklusionen lyder, 
at underviserne i overvejende grad miskendes for autoritet til fordel for 
supporterne, der anerkendes, er det fordi, de digitale teknologier kan være 
kropsamputerende, visionshæmmende, fremstå som en konkurrent eller være 
utilgængelige for underviserne. På den anden side står supporterne, for hvem 
teknologien er tilgængelig, gennemskuelig og en samarbejdspartner. 
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Summary
The purpose of this dissertation is to analyze how the transition to online higher 
education produces a displacement of authority from teachers to supporters. 
The conclusion is that the use of digital technologies associated with online 
education produces new tasks and decisions in relation to preparation and 
enactment of education. These tasks are not undertaken by teachers but by 
the supporters. This means that supporters increasingly enacts authority by 
deciding how there shall be taught and judging when and how technologies 
work effectively and purposefully. 

This conclusion must be related to two tendencies identified in existing 
research. Firstly, research shows that supporters on university campuses 
worldwide have increasing influence on academic work, among other things 
teaching. However, their crucial influence and work is rarely acknowledged in 
research and management of online education, which leads research to name 
them invisible workers. Secondly, since second world war there been a shift in 
teacher ideals moving from “sage on the stage” to “guide on the side”. This has 
occurred simultaneous with a discursive shift from a focus on teaching to 
learning. This has led to a lack of attention on the teacher figure and her/his 
authority. The analysis of this dissertation consists of an empirical and 
theoretical supplement to the already identified tendencies.

The empirical point of departure is a four month in depth field study in an 
Australian university department, (DepEd). Prior to arrival, DepEd had 
reorganized their education programs to predominantly online offerings. The 
subtitle ‘behind the scenes’, addresses the fact that the empirical data 
predominantly is collected through observation and participation in campus-
based activities related to preparation and planning of online teaching and the 
support thereof. In other words, the focus is on the conditions of online 
education such as the supports’ introductory courses, weekly meetings, the 
academics’ preparation and trials with new technologies. As a supplement to 
this, there are also observations from online and offline classrooms and 
interviews with five supports and six academics, whose teaching, preparation 
and relation to the support team was followed ‘behind the scenes’ throughout a 
semester. 

The theoretical work consists of an amalgamation of two theoretical 
perspectives: Postphenomenological mediation theory and Alexandre Kojèves 
theory of authority. Postphenomenology contributes with four distinct forms of 
mediation which enable an analysis of how technology constitutes the space of 
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possibility for humans as well how the world appears for the human. Kojève’s 
relational theory of authority contributes with a vocabulary for an analysis of 
how four different types of authority are enacted. The two perspectives are 
united as ‘technological mediations of authority’. Analytically, this is done by 
developing a vocabulary that draws attention to how technology in four different 
ways mediates four types of authority. This occurs when digital technologies in 
online education through mediation either recognize or misrecognize 
supporters and academics for authority.

The conclusion is that authority appears through four patterns of practice. 
Through 1) judgment and diplomacy 2) planning and visions 3) courage and 
risk appetite 4) conservation and care. Those four reflects occurrences of 
Kojève’s judge, leader, master and father authority. The conclusion of the 
academics as misrecognized for authority happens because technologies act 
as bodily amputations, vision hampering, a competitor or remain experienced 
as unavailable. On the other hand, the supporters perceive the technology as 
bodily extending, available, transparent and as a collaborator. 
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Pseudonymer og typografi
Navne på personer, institutioner, strategier og kurser, der peger direkte på 
institutionen eller informanternes identitet er pseudonymiseret. Politikken har 
været, at bruge pseudonymer, der i videst mulige omfang ikke ændrer på den 
empiriske og analytiske betydning, de oprindelige navne har. 

I afhandlingen bruger jeg to skrifttyper. Constantia pkt 10,5 (denne), til 
størstedelen af brødtekst og referencer til videnskabelige litteratur. Den anden 
skrifttype, Courier New pkt 10, er brugt til an angive citater taget direkte 
fra empiriske materiale: Dokumenter, feltnoter, interviews m.v. 

Informantoversigt

NAVN FUNKTION

MAXWELL Daglig leder af supportholdet.

RASMUS Supporter med særligt ansvar for den synkrone 
webconference-software, Adobe Connect.

CLARA Supporter med særligt ansvar for, kursusplatformen til 
indhold og asynkron kommunikation, Moodle.

MELISSA Overordnet leder for supportholdets strategiske 
prioriteringer.

SANDRA Supporter med særligt ansvar for, at kursusplanerne 
lever op til de fastlagte form- og jurakrav.

CHALOTTE Underviser, fulgt i et sprogkursus.

EMMA Underviser, fulgt i et metodekursus.

DANIEL Underviser, fulgt i et metode og sprogkursus.

HAZEL Underviser, fulgt i et sprogkursus.

KIRSTEN Underviser, fulgt i et metodekursus.
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MATHILDA Underviser, fulgt i et naturvidenskabskursus.

JESSICA Underviser, fulgt i et naturvidenskabskursus.

HECTOR Afdelingsleder for uddannelse

MARTHA Vice-afdelingsleder for uddannelse

HUBBERSBER
G

Underviser i psykologi.

Teknologioversigt

TEKNOLOGI BESKRIVELSE

MOODLE Browserbaseret kursusplatform med flere funktioner, bl.a.  
aflevering, diskussion, indholdsdeling, chat.

ADOBE 
CONNECT

Browserbaseret web-conferenceværktøj til synkron 
interaktion. I empirien også refereret til som ’Virtual 
Classroom’.

ADOBE 
PRESENTER

Interaktivt præsentationsværktøj, hvor studerende kan 
interagere.

POWERPOINT Præsentationsværktøj til optagelse af forelæsninger.

CAMSTUDIO Præsentationsværktøj til optagelse af forelæsninger med 
video.

YOUTUBE Optagelse af videoer til deling med studernede.
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Oversigt over andre betegnelser

NAVN BESKRIVELSE

SPRINGBURN 
UNIVERSITY

Feltarbejdets værtsuniversitet.

DEPARTMENT OF 
EDUCATION (DEPED)

Feltarbejdets værtsafdeling.

FLEXIBLE DELIVERY 
MODE (FLEXI)

DepEds begreb for blended og online 
education.

EDUCATION 
IMPROVEMENT

Springburns overordnede strategi for 
uddannelse og læring.

TEACHING AND 
LEARNING-SUPPORT

DepEds pædagogiske supportenhed, hvis 
arbejde jeg fulgte. Refereret til som 
’supportholdet’.

CAMPUS DESK DepEds lavpraktiske og tekniske 
supportenhed.
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Kapitel 1: Indledning
”Det må være på grund af gulvtæppet, at vi ikke 
kunne høre hende på gangen. Hun kom nemlig 
stormende ind på kontoret i en sådan fart, at 
hendes sommerkjole hang i luften efter hende. 
Alle på supportkontoret blev overrasket over 
Chalottes entré. Hun var sur og frustreret. 

Hun stillede sig direkte foran Maxwells bord og 
begyndte at snakke. Hun startede med sætningen 
”this is not ok”. Hun fortalte. I går var en 
online session i Adobe Connect gået helt galt for 
hende. Det var pinligt, ydmygende og 
frustrerende, sagde hun. 

Mens hun fortalte, rejste Maxwell sig op fra sin 
stol, så de stod overfor hinanden. Han begyndte 
at fortælle hende, at teknologien sagtens kan 
drille. Han spurgte ind til, hvor hun havde 
siddet, da hun ville forbinde. Det havde været om 
aftenen på hendes hjemmekontor.

I mens Chalotte og Maxwell snakkede, loggede 
Rasmus ind i Adobe Connect for at finde 
logfilerne fra aftenen før. Han sendte et blik 
til Maxwell, der signalerede, at der ”ikke er 
noget at komme efter”. Miseren havde ikke noget 
med teknologien at gøre, men noget med Chalotte. 

Maxwell fortalte Chalotte, at de ville kigge på, 
hvad der var sket. Hun sagde, at det ikke var 
hendes job at bruge tid på det her. Hun gik ud ad 
kontoret i samme fart, som hun var kommet ind.

Dagen efter snakkede jeg med Maxwell. Han sagde, 
at tit har underviserne brug for en at tale ud 
til. Problemet var aldrig teknologien. Det var 
undervisernes færdigheder. Derfor så han det som 
supportholdets fornemmeste opgave at kvalificere 
og forbedre undervisernes forståelse af de 
digitale teknologier, de skulle bruge for at lave 
online education til de studerende.”
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(Feltnote fra supportkontor, 8/9. maj 2015)

Problemet
Uddraget ovenfor er fra en dag under mit feltarbejde på DepEd, en australsk 
universitetsafdeling, der halvandet år før min ankomst havde omlagt store dele 
af deres uddannelsesudbud til det, de havde navngivet ”flexible delivery mode”. 
I praksis betød det, at langt størstedelen af deres uddannelsesudbud skulle 
foregå online. Jeg belyser i denne afhandling, hvordan de digitale teknologier 
involveret i overgangen til online education-former, såsom flexible delivery 
mode, foranlediger et grundlæggende spørgsmål om, hvem der bestemmer, 
hvad der foregår i online education. Jeg gør dette til et spørgsmål om autoritet. 
Det intuitive fokus for et studie af autoritet i uddannelse er relationen mellem 
underviser og studerende. Under mit feltarbejde blev jeg opmærksom på en 
anden afgørende, men overset relation, der også betinger, hvordan 
underviserens autoritet viser sig og bliver til. Det er relationen mellem 
underviserne og supporterne. Mere præcist de supportere, hvis job det er at 
kæde teknologien sammen med pædagogikken. Når afhandlingen bærer titlen 
’online education bag scenen’1 er det fordi, jeg retter det analytiske blik mod alt 
det, der går forud for og betinger online education. Jeg fulgte supporternes 
arbejde med at lære underviserne at optage videoer, afkode plagiatdetektoren, 
navigere i web conference-software og meget andet. Ligesom dagen skildret 
ovenfor, hvor Chalotte kom ind, tilbragte jeg dage på kontoret med 
supporterne. 

I sekvensen overfor udtrykker Chalotte en tydelig frustration, fordi teknologien 
opleves som upålidelig, og den efterlader hende afmægtig. Maxwell og 
Rasmus ved imidlertid, at det ikke handler om teknologiens upålidelighed, men 
i stedet om Chalottes manglende teknologiforståelse. Med andre ord var det 
ikke teknologien i sig selv, men Chalottes forhold til den, der skulle fikses. 
DepEds support har ikke teknikken som objekt, men i stedet pædagogikken og 
underviserne. Som Rasmus, Teaching and Learning-supporter, forklarer i mit 
interview med ham:

“Rasmus: I think sometimes they [teachers] expect 
that our team in general are just technical 

1 Denne metaforik kan måske sende tankerne i retning af Goffmans sociologiske analyser 
af, hvordan selvets performance på den sociale scene altid er en maske, der dækker over et 
andet (måske mere sandt) ’jeg’ bag scenen (Goffman, 1959). Min brug af bag og på scenen 
bruges ikke på en gofmannsk (eller anden teoretisk) måde, men blot som rettesnor til 
empirisk at skelne mellem selve online undervisningen (studerende-underviser) og de 
organisatoriske rammer udenom (support-underviser), der betinger den. For en STS-
orienteret kritik af Goffmans scene-metafor henviser jeg til Annemarie Mol (2002, p. 34ff).
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support, you know […]. [That we] make sure that 
the mics work and come and change the battery for 
them. That’s not our job, and that’s not what we 
do. We provide advice and support for teaching 
and learning. ” #00:39:19-6# 

Når supportholdet er dem, der kan afkode, forstå og navigere i online 
educations digitale teknologier og sætte dem i relation til pædagogiske 
ambitioner, kommer de for en stor del af undervisningens vedkommende også 
til at træffe beslutninger, der tidligere var underviserens. På vegne af 
underviserne definerer de, hvad det pædagogiske mål med teknologierne er og 
vurderer, hvilke teknologier, der er mest hensigtsmæssige at bruge på en given 
måde i en given kontekst. Samtidig fungerer de, som Maxwell påpeger i den 
indledende vignet, som en instans, underviserne kan ventilere deres frustration 
overfor, når det hele bliver for meget.

Afhandlingens undertitel, ’teknologiske medieringer af autoritet’, adresserer det 
forhold, at teknologierne spiller en aktiv rolle ved at mediere autoritet i de 
konkrete, situerede og kropslige hverdagshændelser på DepEd såsom den 
ovenfor. Det er når hovedtelefonerne skratter. Eller når læringsplatformen 
Moodles interface er svært for underviserne at fortolke. Eller når web-
conferencesystemet Adobe Connect fremstår som en quasi-anden2, der 
ydmyger Chalotte, som ovenfor. Der er tale om at teknologien gennem 
mediering autoriserer nogle supportere og undervisere frem for andre ved 
enten at underbygge eller kompromittere deres ærinde. Dette vil jeg gennem 
afhandlingen argumentere for, kan begrebsliggøres som teknologisk 
miskendelse eller anerkendelse af autoritet. 

Autoritet hører til på pædagogikkens støvede hylder sammen med andre 
begreber såsom opdragelse, formynderi og dannelse. I de forgangne årtier har 
vi i stedet talt om udvikling, læring og kompetencer (Hermann & Kristensen, 
2004; Schmidt, 2005). Men som den nyligt genopblussede diskussion om 
dannelse har vist (fx Hammershøj, 2017; Regeringen, 2017b), bliver historiske 
begreber igen aktuelle. Med dette projekts fokus på autoritet, lægger jeg mig 
således i forlængelse af nylige kald på igen at tildele opmærksomhed til, hvad 
det vil sige at undervise, hvad formålet er med undervisning, og hvilken 
betydning autoritet spiller herfor (se fx Biesta, 2017; Bingham, 2009; Sinclair & 
Macleod, 2015). Det tiltagende fokus på underviseren vedrører ikke kun 
universitetssektoren, men undervisere og lærere på tværs af 
uddannelsessystemet som sådan. Senest har sammenslutningen af Danske 

2 Begrebet om quasi-andethed vender jeg tilbage til i kapitel 4.
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Professionshøjskoler, som en af deres ti ambitioner, advokeret for vigtigheden 
af ”lærere med stærk professionel autoritet og kunnen” (2018). Disse 
diskussioner isoleres dog oftest fra diskussionerne om digitale teknologier. 
Imidlertid er der al god grund til at stille skarpt på relationen mellem 
underviserens rolle og autoritet på den ene side og de digitale teknologier på 
den anden. Dette har jeg på forskellig vis argumenteret for i andre 
sammenhænge. Bl.a. i artikler der omhandler, hvordan de digitale teknologier 
omkalfatret lærerens arbejde som databruger (Andersen, Madsen, & Ratner, 
indsendt), og hvordan digitale teknologier influerer på, studerendes perception 
af underviseren (Andersen, Na-songkhla, Hasse, Nordin, & Norman, 2018). På 
et mere grundlæggende plan taler dette ind i samtidige diskussioner om at 
fremme undervisernes teknologiforståelse (Hasse & Andersen, 2012; 
Undervisningsministeriet, 2018). Med det analytiske apparat indstillet på 
teknologisk mediering af autoritet, søger jeg i dette projekt at sætte fokus på 
relationen mellem autoritet og digitale teknologier i online education. Det gør 
jeg ved at kigge ’bag scenen’ og følge supporterne og undervisernes 
(sam)arbejde. Det vejledende forskningsspørgsmål for projektet lyder således:

På hvilke måder medierer teknologierne i online education autoritet 
mellem supportere og undervisere, og hvilke typer af autoritet er der 
tale om?

Min tilgang til at besvare dette spørgsmål er formet af den gren af 
videnskaben, der kaldes Science and Technology Studies (STS). Om end der 
er tale om et broget felt, gælder det for denne tilgang, at teknologi først og 
fremmest må studeres i praksis – i konkrete brugssituationer (Sismondo, 
2010). Dette er fordi, teknologier ikke kommer med en indbygget, 
prædetermineret funktionalitet, men er formet af mennesker i givne kulturer 
med særegne værdier, og ditto tages i brug af andre med distinkte værdier og 
visioner. Samtidig er teknologien medskaber af den verden, der viser sig, og 
således snarere mediator end et instrument. Det er ikke kun mennesket, der 
former teknologien, men teknologien former også mennesket og samfundet. 
Det teknologibegreb, jeg arbejder med i afhandlingen er derfor både empirisk 
og teoretisk afgrænset. Den empiriske afgræsning skal forstås som de 
konkrete hardware- og softwarebaserede teknologier, informanterne arbejdede 
med – såsom webcam og PowerPoint. Dette teknologibegreb levner dog ikke 
meget analytisk udsigelseskraft, hvorfor jeg supplerer det med et teoretisk 
begreb om en tre-benet forståelse af teknologi (Lievrouw & Livingstone, 2006, 
pp. 2-3). Teknologi er derfor altid komponeret af:

1. Det konkrete, fysiske device (fx PowerPoint og webcam) 
2. Den praksis, det bruges i (fx optagelse af forelæsning)
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3. Den bredere kontekst, det referer til (fx politiske eller økonomiske 
incitamenter til billig, digital reproduktion af indhold)

Sammenkædningen af teknologi med praksis og politik er et generelt 
karaktertræk ved STS. I takt med at digitale teknologier bliver et stadigt større 
anliggende i uddannelsessystemet, kommer der også flere STS-inspirerede 
studier i uddannelsesteknologi (se fx Andersen & Tafdrup, 2017; Bayne, 2015; 
Fenwick, Edwards, & Sawchuk, 2015; Sørensen, 2007). En STS-inspireret 
tilgang til online education kalder specifikt på at stille spørgsmål, der går ud 
over klasserummets rammer og være åben for at spørge ind til og følge de 
bølger, teknologien sætter i gang, når den rammer uddannelsespraksis. I 
artiklen Online Education: A Science and Technology Studies Perspective 
skriver Hamilton & Friesen:

”What this [STS] cautions for online education research is an 
expansion of our understandings of the implications of 
educational technology beyond the space of our classrooms, and 
a widening of our assessment of their wider implications for the 
institutional cultures of which we are a part” (Hamilton & Friesen, 
2013, p. 16)

Udgangspunktet er altså, at teknologier producerer “subtle side-effects”, 
(Selwyn, 2016, p. 171) der rækker langt ud over det, der var hensigten og 
påvirker de helt grundlæggende begreber, vi bruger til at forstå, udvikle og 
tænke uddannelse og pædagogik med. Herunder også underviser og autoritet.

Aktualiteten
Når dette er et relevant studie, er det fordi teknologisk baserede 
uddannelsesformer i videregående uddannelse ikke længere kun er noget, 
man politisk og institutionelt skeler til pga. geografiske afstande (jf. det 
historiske begreb om fjernundervisning). Digitale teknologier bliver i tiltagende 
grad en norm i uddannelse. Dette er især taget til siden 20083. Her lanceredes 
de første gratis, universitetsinitierede onlinekurser af formen Massive Open 
Online Courses (MOOCs). I kølvandet på disse kom der globalt en (fornyet) 
interesse for, hvad digitale teknologier kunne og ville gøre ved måden, 
universitetsuddannelser blev udviklet og udbudt på. Universiteter har 

3 Relationen mellem teknologi og (videregående) uddannelse strækker sig selvsagt længere 
tilbage end 2008. I sin bog Digital Diploma Mills foretager David Noble en kritisk analyse af, 
hvordan DotCom-boblen indenfor uddannelse omkring årtusindskiftet til forveksling lignede 
udviklingen af brevkurser i det 19. århundrede (2004). Når jeg sætter et skel ved 2008, er 
det fordi, at med MOOCs startede den seneste bølge af teknologioptimisme, og det kan 
siges at være den, vi stadig ridder på – og som har muliggjort bevillingen til dette projekt.
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efterfølgende i varierende grad og på forskellige måder taget digitale 
teknologier til sig. En myriade af koncepter og begreber – udover MOOCs - 
dækker over de varierende former for integration af teknologi i 
universitetsuddannelser, bl.a. flipped classroom, blended learning og e-
learning. 

Årsagerne til, at universiteterne forfølger teknologiens muligheder, kan 
overordnet forstås på baggrund af fire sammenfaldende, digitale tendenser. 
For det første fleksibilisering, der handler om, at studerende skal kunne 
studere, når, hvor og hvad det passer dem. For det andet skalering, der 
handler om nem, digital reproduktion af currciulum og distribution af 
underviserens opmærksomhed over en større studenter-population. For det 
tredje automatisering, der handler om at lade teknologien stå for de dele af 
uddannelse, der handler om udenadslære. For det fjerde dataficering, der 
handler om at bruge data om fx progression, motivation eller engagement til at 
informere og derved forbedre praksis. Disse potentialer har især tiltrukket sig 
politisk og offentlig opmærksomhed gennem deres omsætning i ’cutting edge’-
prestigeprojekter, der verden over – og især i USA - støttes med millioner af 
dollars i form af venture kapital  (Watters, 2018)4. Disse giver interessante 
indblik i, hvad der kan lade sig gøre med nye digitale teknologier i 
universitetssektoren givet resurserne, kompetencerne og viljen er der. Det er 
på baggrund af disse projekter, at de digitale teknologier ofte bliver fremstillet 
som en ’game changer’, der vil revolutionere universiteterne (Ernst&Young, 
2012), til at være en udbyder af uddannelse uden klasserum (Young, 2016), og 
hvor den studerende kan lære anything, anytime, anywhere.  

I en dansk kontekst peger en række evaluerende rapporter tilsvarende på, at 
realiseringen af teknologiens potentialer lader vente på sig  (Kvalitetsudvalget, 
2014, p. 61; Produktivitetskommissionen, 2013, p. 94). I en kortlægning af 
brugen af e-læring på danske videregående uddannelsesinstitutioner for 
Uddannelsesministeriet, konkluderes det, at ”udviklingen er i høj grad drevet af 
ildsjæle blandt underviserne” og at ”vellykket e-læring kræver, at der tilgodeses 
resurser til at undervisningen gentænkes helt fra bunden” (Rambøll, 2016, p. 
27). På trods af forskningen og rapporternes advarsler mod forhastet og 
forhippet teknologioptimisme, synes den politiske diskurs vedholdent at 
bibeholde en tro på, at teknologiske svar på pædagogiske udfordringer er en 

4 Eksempler på sådanne prestigeprojekter tæller udover MOOCs (fx Coursera, 2015) også 
learning analytics dashboards, der kan visualisere studerendes progression og frafaldsrisiko 
(Hall, 2016). Chatbots, der svarer på studerendes spørgsmål døgnet rundt (Elmes, 2017). 
Automatisk rettelse og vurdering af studerendes opgaver (Jaschik, 2011). Personalized 
learning, som er skræddersyede undervisningsforløb baseret på adaptive algoritmer 
(Lieberman, 2017).
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virkelighed, der ligger rundt om hjørnet. Således honorerer aftalen om et nyt 
bevillingssystem eksplicit universiteter, der bruger digitale teknologier i 
uddannelserne (Regeringen, 2017a, p. 2). At teknologi er en aktuel 
universitetspolitisk dagsorden kommer også til udtryk i 
Uddannelsesministeriets rapport Universitetsuddannelser til fremtiden, hvor det 
(dog mere afmålt) hedder sig at: ”Den teknologiske udvikling giver 
universiteterne nye muligheder for at benytte it til at udvikle og tilrettelægge 
uddannelse og undervisning.” (2018, p. 303)

Men det er vigtigt holde teknologiens spåede potentialer op i mod, hvad der 
foregår i den empiriske praksis. Her viser der sig ofte en diskrepans (Balslev, 
2018). Forskningen viser, at teknologiske interventioner i universitetssektoren 
ofte har en udeblivende effekt i forhold til, hvad der var ønsket: “There has 
been limited demonstration of appreciable changes in teaching practices with 
technology” som et review konkluderer om brugen af teknologi i higher 
education (Price & Kirkwood, 2014, p. 549). Men relationen mellem teknologi 
og uddannelse begrænser sig ikke til at være et spørgsmål om, hvorvidt 
teknologien virker efter hensigten eller ej. 

Teknologien har nemlig som oftest også utilsigtede konsekvenser, som først 
viser efter, vi har skrevet under på kontrakten med teknologien, som Langdon 
Winner skriver:

“Only later does the broader significance of the choice become 
clear, typically as a series ofsurprising "side effects" or 
"secondary consequences." […].In the technical realm we 
repeatedly enter into a series of social contracts, the terms of 
which are revealed only after the signing.” (Winner, 1986, p. 9).

Netop hvordan teknologier forskyder autoritet fra undervisere til supportere, er 
en sådan “side-effect”.

Selvom den teknologiske udvikling ofte fremhæves som en af 
nøgleudfordringerne for fremtidens arbejdsmarked (Frey & Osborne, 2013), og 
som agenten, der vil forandre uddannelsessystemet radikalt (se fx McKinsey, 
2017; WEF, 2017), er der god grund til altid at lade opmærksomheden på 
teknologiens evne til at forandre praksis stå i forhold til en anden faktor – 
nemlig underviseren. Som professor Linda Price fortalte til en konference 
under titlen Klar til fremtiden, afholdt af Uddannelsesministeriet i 2017: ”The 
agent of change in education is not technology – it’s the teacher” (Kirkwood & 
Price, 2013, p. 336; Uddannelses-ministeriet, 2017). På linje hermed 
fremhæver en række rapporter underviseren som den enkeltstående mest 
betydningsfulde faktor for uddannelseskvaliteten (Education, 2010; McKinsey, 
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2007; OECD, 2005). Imidlertid har denne pointe svært ved at vinde ørenlyd i 
en tid, der er præget af så konsekvent en fokusforskydning fra undervisning til 
læring, at filosoffen Gert Biesta omtaler det som ”the disappearance of the 
teacher” (2013). Teknologien har været en aktiv spiller i denne pædagogiske 
udvikling, og om relationen mellem e-læring og underviserens (degraderede) 
rolle siger University of Melbourne’s Director of eLearning, Gregor Kennedy:

”While shifts towards a more shared authority in the classroom 
have been positive, the pendulum may have swung too far 
towards student-centred learning in higher education. [This] 
tends to marginalize both the role of the and the practice of 
teaching.” (citeret i Forsyth, 2014, p. 188)

Vi ser altså to samtidige tendenser. Dels at universitetssektoren tilskyndes til at 
tænke sit uddannelsesudbud som et digitalt og online foretagende. Dels at 
underviseren er af overordentlig – men ofte nedprioriteret – betydning for, hvor 
succesfuld integrationen af teknologi er. Og jeg vil tilføje den teknologiske og 
især pædagogiske support som en overset, men afgørende dimension ved 
implementering af online uddannelse. Det er disse tendenser, der foranlediger 
dette projekts erkendelsesinteresse. 

Hvis vi for en kort bemærkning flytter opmærksomheden fra 
prestigeprojekterne skitseret ovenfor, og i stedet kigger mod hverdagen på 
ordinære universiteter, tegner der sig et billede, hvor ”the majority of instances 
of'digital higher education as they have been actually realized and 
implemented are far more mundane and messy.” (Selwyn, 2014, p. 31). I disse 
hverdagsinstitutioner rettes opmærksom-heden oftest mod teknologien, når der 
- i modsætning til prestigeprojekterne nævnt ovenfor – ikke skal bruges penge, 
men spares penge (Ferster, 2014, p. 125). Dertil kommer, at undervisernes 
vilje til at være agenter for en digital omstilling er erstattet af en skepsis over, 
hvorfor de digitale teknologier bliver en stadig større del af hverdagen 
(Orlando, 2015). Samtidig sker der det, at en ny gruppe af supportere,  ”the 
invisible workers” (Szekeres, 2004), tager over for en del af 
undervisningsgerningens vedkommende. De er en ny gruppe af ansatte, hvis 
funktion er at få de digitale teknologier integreret i det daglige 
undervisningsarbejde. Der er altså tale om en form for cocktail-effekt i praksis, 
når disse faktorer blandes.

DepEd, den australske universitetsafdeling, som er projektets empiriske 
udgangspunkt, var ikke et prestigeprojekt, men et organisatorisk forsøg på 
samtidig at optimere pædagogikken og spare nogle penge. Kun ved at træde 
ind i kontekster præget af cocktail-effekten af forskellige hensyn, får vi blik for 
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nogle af de uforventede bivirkninger, teknologien har, og som vi må tage til 
indtægt, når praksis fremover skal kvalificeres. Som Selwyn skriver:

”[…] questions which explore educational technologies from the 
lived experiences of those using (and those not using) them 
should be at the forefront of any education technologist’s mind.” 
(Selwyn, 2008, p. 83)

Der er et gab mellem lovningerne, potentialerne og hensigtserklæringerne og 
den måde, hverdagen ser ud på. Dette projekt bygger på den tese, at hvis man 
vil foretage konstruktive forandringer på et ’hverdagsuniversitet’, må man starte 
med at forstå, hvordan og hvorfor teknologien producerer, de effekter den gør. 

Hvorfor så lige Australien? Der er overordnet to gode grunde til at kigge på 
Australien. For det første har Australien en historisk tradition for 
fjernundervisning grundet landets store afstande. Det betyder, at allerede før 
internettets udbredelse var ’distance education’ en integreret del af måden, 
uddannelsesinstitutioner tænkte undervisning på (White, 1982).  For det andet 
har den australske uddannelsespolitik de forgangne 30 år har været styret mod 
en markedsliggørelse karakteriseret ved øget studenteroptag, konkurrence 
mellem institutionerne og beskæftigelsesorientering (Forsyth, 2014). Det er 
ikke ulig den udvikling, der finder sted i Danmark aktuelt (Korsgaard, 
Kristensen, & Siggaard Jensen, 2017). I det næste afsnit vil jeg derfor skitsere 
det australsk funderede empiriske udgangspunkt for projektets analyse og 
diskussioner. 

Den empiriske kontekst

DepEd og Springburn University
Det empiriske udgangspunkt for analysen er et fire måneders feltarbejde på 
Department of Education (DepEd)5. DepEd udbød dels efter- og 
videreuddannelse til lærere i form af masterprogrammer, dels hele bachelor- 
og masteruddannelser i uddannelse, psykologi og ledelse. 

DepEd er, bedømt på antallet af studerende, sammenligneligt med et fakultet i 
en dansk kontekst. Der var 5500 studerende, ansat 190 academic staff og 90 
professional staff. DepEd var en afdeling på Springburn University, der var et 
ud af syv universiteter, der havde hovedcampus i en større australsk by. Blandt 
disse var der en tiltagende konkurrence for både at tiltrække lokale og 

5 Jeg kommer senere ind på hvilke metodiske konsekvenser for har for studiet, at jeg som 
uddannelsesforsker besøgte en afdeling for uddannelsesforskning.
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internationale studerende. Som et led i at tiltrække studerende, havde 
Springburn University formuleret en strategi, Education Improvement, som gik 
på tværs af alle universitetets organisatoriske enheder. Strategiens erklærede 
formål var:

“[to] challenge our current approaches and 
develop a fit-for-purpose, outward-looking 
curriculum, which is supported by a multifaceted 
mode of delivery, flexible and purposeful 
learning spaces, an appropriate palette of 
technologies and a portfolio of opportunities for 
the development of diverse skills and 
attributes.”
(Education Improvement-strategien).

Strategiens overordnede formål var at tilskynde til et læringsmæssigt 
kvalitetsløft på tværs af afdelinger og fakulteter. Udover at bidrage til de 
studerendes ”skills and attributes” var det også sigtet at markere Springburn 
som et fremadskuende og nytænkende universitet, ikke kun i forskningen men 
også i måden, de udbød og tænkte uddannelse og læring på. Som ordlyden i 
strategien ovenfor indikerer, tænkte de derfor ikke i klasserum men i ”learning 
spaces” og ikke i forelæsninger men et ”multifaceted mode of delivery”. Sidst 
men ikke mindst var et afgørende led i dette også at gøre brug af en 
”appropriate palette of technologies”. Når jeg i denne afhandling retter blikket 
mod teknologien, er det vigtigt at have in mente, at teknologien var skrevet ind i 
større strategiske, politiske og økonomiske hensigtserklæringer om at udvikle 
et konkurrencedygtigt universitet, der ville markere sig ved en innovativ måde 
at tænke uddannelse på. 

Strategien blev implementeret efter et accountability-princip, hvor det var op til 
de enkelte afdelinger at definere, hvordan de ville indfri de mål, der var 
formuleret i Education Improvement-strategien. Årligt kom universitets 
vicedirektør på besøg og tilså, hvordan afdelinger på forskellig vis arbejdede 
strategien ind i deres måde at udbyde og tænke uddannelse på. 

Flexible delivery mode
DepEds svar på strategien blev at implementere det, de kaldte flexible delivery 
mode, i daglig tale på afdelingen kaldt ’flexible’ eller blot ’Flexi’6. Da jeg ankom i 
det danske forår 2015 havde Flexi kørt i et år. Flexi blev introduceret som en 
policy¸ hvilket indikerede at det var en form, som underviserne var forpligtet på 

6 I den resterende del af afhandlingen refererer jeg til DepEds ’flexible delivery mode’ blot 
som ’Flexi’.
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at tænke deres kurser ind i. Med denne policy fulgte en række guidelines, der, 
som navnet antyder, var anbefalinger til, hvordan underviserne kunne indfri 
Flexis  forpligtelser. I disse guidelines defineredes fleksibilitetsbegrebet i Flexi 
således:

“[…] flexible means providing more options for 
students to engage in active learning and 
dialogue within a unit. The goal is for units to 
provide opportunities for blended learning to 
support and enhance student learning. To achieve 
this, units will demonstrate the adoption of 
particular blended strategies to support student 
dialogue and active learning.” 
(Flexible guidelines-dokument)

Der var altså først og fremmest tale om en pædagogisk intervention med 
henblik på at ”enhance student learning” gennem ”blended strategies” og 
”active learning”. Den diskursive betoning af det fleksible var et særligt træk 
ved DepEds måde at forvalte Education Improvement på. En stor andel af 
deres studerende på masterprogrammerne var deltidsstuderende med arbejde 
ved siden af. DepEd havde derfor identificeret et markedsmæssigt potentiale i 
at udvikle uddannelsesformer, der passede ind i de studerendes ofte travle 
hverdag. Fleksibiliteten vedrørte altså først og fremmest, at studerende skulle 
have mulighed for at tage uddannelse, som det passede dem. Konkret blev det 
forvaltet således, når et kursus skulle udbydes:

“Students can choose to take a flexible unit in 
the following configurations;

o 12 hours face-to- face plus 24 hours online OR

o 36 hours online”
(Flexible guidelines-dokument)

I praksis betød det, at alle de uddannelser, Flexi gjaldt for, skulle udbydes i to 
formater samtidig: En form, der udelukkende var online og en form, hvor en 
tredjedel, 12 timer, kunne afvikles face-to-face. Kursets 12 timers face-to-face-
interaktion kunne spredes ud over semestret, men skulle udelukkende være 
støttende aktiviteter, og der måtte ikke undervises i nyt indhold i disse. Det er 
værd at hæfte sig ved, at der i retningslinjerne ikke nævnes teknologier. 
Tværtimod står der eksplicit:

“It is important to signal that a move towards 
flexible learning in the department does not 
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equate with the use of learning technologies.” 
(Flexible guidelines-dokument)

Men som en af underviserne sarkastisk sagde til mig, var den eneste måde at 
indfri kravene på uden brug af teknologi ved at ”gøre brug af telepati”. For 
hvordan skulle man levere et kursus med 36 timers konfrontrationstid online 
uden at gøre brug af teknologi? Årsagen til, at det eksplicit adresseredes, at 
Flexi ikke var lig med nye teknologier, var, at en betydelig andel af 
underviserne “may feel not comfortable with or sufficiently skilled with new 
modes of delivery”, som det hed i afdelingens risikoanalyse. I sin 
selvfremstilling var Flexi altså først og fremmest et pædagogisk og ikke 
teknologisk eller økonomisk projekt.

Den ovenfor nævnte mulighed for at bibeholde 12 timers fysisk 
konfrontationstid fandt jeg efter noget tid ud af, ikke var bibeholdt af 
pædagogiske hensyn. For at DepEd kunne opkræve særlig afgift for 
internationale studerende jf. national lovgivning var det nødvendigt med et 
minimum af fysisk fremmøde. Flere undervisere fremhævede også, at de 12 
timers fysisk kontakt var et plaster på såret i en forhandling, hvor ledelsens 
udspil havde været, at alt skulle foregå online. Selvom Flexi blev fremlagt som 
et pædagogisk projekt, havde det også klare politiske og økonomiske 
overtoner.

Når jeg i afhandlingen skriver online education, refererer jeg til det arbejde, 
undervisere og supportere foretog med henblik på at udbyde og udvikle de 
online aktiviteter, som udgjorde størstedelen (24 eller 36 ud af 36 timer pr. 
forløb) af Flexi. Ligeledes er det angivet i analysen, når det er empiriske 
sekvenser, der refererer til den fysiske klasserumsundervisning (12 timer pr. 
kursus). Der er altså med andre ord tale om, at Flexi er et begreb, felten selv 
bruger til at beskrive deres praksis. Det kaldes i kulturantropologien et emisk 
begreb. På den anden side er online education et etiksk begreb. Dvs. 
fænomenet, jeg som forsker, ser Flexi som et udtryk for. (Morris, Leung, Ames, 
& Lickel, 1999). 

Supporterne, teknologierne og underviserne
En potentiel modstand mod teknologien og et kompetencegab hos 
underviserne var grundene til, at Flexi ikke kun handlede om, at ændre i 
udbudsformen (af pædagogiske, politiske og økonomiske årsager). Det var 
også anledningen til en organisatorisk oprustning på support. Forud for Flexis 
vedtagelse havde et hold, Campus Desk, stået for at hjælpe med teknologi på 
DepEd i almindelighed. 
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Med implementeringen af Flexi viste dette sig at være utilstrækkeligt, og 
DepEd ansatte to nye supportere således at et hold på i alt fire og en 
overordnet leder konsolideredes i en organisatorisk enhed, Teaching & 
Learning-support. Det er denne enhed, der i analysen referres til som 
supportholdet. Det er deres arbejde med teknologierne og samarbejde med 
underviserne, der er det empiriske fokus for afhandlingen. Holdet havde en 
overordnet leder, Melissa. Den daglige leder, Maxwell, var uddannet ingeniør. 
Derudover var der Ramus og Clara, som begge havde en baggrund i 
Instructional Design, der handler om at tilrettelægge uddannelse vha. 
teknologi. Den fjerde, Sandra, var uddannet bibliotekar. Gennem mit 
feltarbejde tilbragte jeg bl.a. ugentlige dage på supportholdets kontor og deltog 
i deres møder og aktiviteter.

Figur 1 Supportholdets kontordør.

I modsætning til det tidligere Campus Desk, var det ikke meningen at 
supportholdet skulle styre teknologien for underviserne, men sørge for at 
underviserne selv blev i stand til at styre, vælge og navigere i teknologierne. 
Selv udtrykte Maxwell det således, at de ikke skulle yde teknisk support men 
pædagogisk support. Adspurgt om, hvad deres forståelse af support indebar, 
svarede Maxwell:

“Maxwell: We will sometime ask a question that 
academic staff don't want anyone to ask, or 
mainly asking them question that they may not 
have asked themselves. It can start with, for 
example: "What is the purpose of your recording? 
Why would you like to record that?” #00:52:15-3#
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Med udgangspunkt i dette formål udarbejdede supportholdet i samarbejde med 
vice-afdelingslederne Hector og Martha ”five approaches to flexible”, som 
underviserne skulle benytte sig af. Disse udbød supportholdet kurser i samtidig 
med, at de videreudviklede på disse approaches. Det er disse teknologier der 
refereres til i analysen. Selvom disse delvist er forklaret ved deres 
pædagogiske formål, har jeg nedenfor suppleret med en uddybende 
beskrivelse af deres respektive funktionaliteter. De fem approaches var:

Teknologiske 
approaches i Flexi

Pædagogisk formål jf. 
Flexi guidelines:

Supplerende beskrivelse

PowerPoint med 
stemmeoptagelse

“Content 
reinforcement, 
convey content 
covered during 
face-to-face 
sessions, unit 
introductions”

PowerPoint er en 
præsentationsteknologi, hvis 
formål er at tilføje en visuel 
dimension til en mundtlig 
sagsfremstilling.

YouTube-
videooptagelser med 
webcam

“Unit introduction, 
unit wrap up”

YouTube er en webbaseret tv-
tjeneste, hvor brugere kan 
optage og dele videoer.

Moodle chat “Facilitate 
discussion and 
question and 
answers”

Moodle er et ‘Learning 
Management System’, hvor 
kursusforløb, indhold og 
aktiviteter kan organiseres 
mellem undervisere og 
studerende. Forskellige plug-
ins, såsom chatfunktion kan 
aktiveres.

Moodle feedback “Content revision, 
formative 
evaluation, get to 
know learning 
styles”

En betydelig del af Moodle 
udgør også forskellige 
afleverings- og 
tilbagemeldingsfunktioner. 

Webinar via Adobe 
Connect

“Deliver lecture 
content, respond to 
students queries, 
polling”

Adobe Connect er et 
webkonferenceværktøj, hvor 
deltagere gennem kamera og 
mikrofon kan interagere 
synkront. Der er også 
muligheder for præsentationer, 
chat og afstemninger.
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Teknologierne var udvalgt ud fra det kriterium, at det skulle være teknologier, 
underviserne allerede var bekendte med, så læringskurven ikke ville være så 
stejl for underviserne. Et andet hensyn, der viste sig i andre sammenhænge, 
var, at ved at bruge allerede indkøbte (eller gratis) teknologier, undgik 
afdelingen også udgiften ved at investere i nyt. Dette kom fx til udtryk i 
førnævnte risikoanalyse, hvor Flexi også refereres til som et ”innovative, cost 
effective delivery mode” (min kursivering).

Med teknologierne fulgte en række ”standards and expectations” for 
underviserne. Bl.a. at studerende skulle have svar på deres online 
henvendelser på Moodle indenfor 48 timer, at underviserne skulle deltage 
aktivt i faglige diskussioner online, at de skulle sprede deres online aktivitet 
jævnt udover ugens forløb, at der skulle være synkrone aktiviteter i forbindelse 
med ”assessment tasks”. 

For majoriteten af de undervisere, jeg snakkede med under mit feltarbejde, 
udgjorde Flexi en udfordring, der gav anledning til frustration. Mange af dem 
havde stor erfaring med undervisning i fysiske omgivelser, men kun sparsomt 
kendskab til online undervisning. Jeg fulgte otte undervisere gennem det 
semester, jeg var på DepEd. Jeg afsluttede med at interviewe seks af disse, 
der alle havde forskellige holdninger og tilgange til teknologien. Vi skal i 
empirien således møde Jesssica og Mathilda, Hazel, Chalotte, Kirsten og 
Daniel. Hver havde de deres distinkte tilgang til undervisning, og på nogle 
punkter var de forskellige, på andre punkter var der overensstemmelse på 
tværs, fx når det kom til, om de oplevede teknologierne som tidsrøvende.

 Jeg deltog både i fysisk undervisning og i de online elementer. Jeg snakkede 
med underviserne om forberedelse og tilrettelæggelse og fulgte dem, når de 
havde kontakt til supporten. Dog er det vigtigt at have in mente, at selv om jeg i 
dette projekt fokuserer på undervisningen, var alle dem, jeg fulgte, travlt 
beskæftiget med andre ting også: Forskning, ansøgninger, 
myndighedsbetjening m.v. Det er derfor et fragment af hverdagen, jeg hæfter 
mig ved, og hver enkelt undervisers livsverden7 er fyldt med andre, og for nogle 
af dem vigtigere ting, end undervisning.

Afhandlingens opbygning 
Afhandlingen er bygget op af 10 kapitler. I indledningen er vi blevet 
præsenteret for en aktualisering af projektets genstandsfelt, det overordnede 
problem og betingelserne indenfor hvilke, problemet søges besvaret. 

7 Livsverden er fænomenologiens begreb for den hverdagslige, kropsligt erfarede og før-
videnskabelige verden.  Jeg vender jeg tilbage til begrebet i kapitel 3 og 4.



32

I kapitel 2,De usynlige supportere og den slagne underviser, søger jeg at svare 
på dele af problemet i den eksisterende forskning og får belæg for, at dels 
teknologien kan virke som konfliktflade, dels at supportere spiller en større men 
overset rolle på universiteter, og slutteligt at underviserens autoritetsposition 
har været for nedadgående. Det foranlediger det empiriske studie af, hvordan, 
hvorfor og hvornår dette foregår i praksis. 

I kapitel 3, Før under og efter feltarbejdet, præsenteres overvejelser og 
begrundelser for udvælgelsen af felten. Jeg beskriver projektets 
epistemologiske udgangspunkt, de metoder jeg har benyttet mig af og 
slutteligt, hvordan empirien er blevet analyseret. 

I kapitel 4, Teknologiske medieringer af autoritet, præsenteres og udvikles det 
begrebsapparat, der strukturerer analysen. Jeg stiller skarpt på relationen 
mellem Alexandre Kojèves teori om fire autoritetstyper og 
postfænomenologiens begreb om teknologisk mediering. 

Kapitel 5 er en kort introduktion til analysens opbygning.

Herpå følger analysekapitlerne 6-9, der er bygget op omkring, hvordan 
teknologien på forskellig vis anerkender og miskender supportere og 
undervisere for forskellige typer af autoritet gennem teknologisk mediering. 

I kapitel 10  Bidrag og perspektiver sammenfattes og diskuteres projektets 
indsigter, samt hvilken betydning disse har i fremtidig forsknings- og 
praksisøjemed. 
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Kapitel 2: De usynlige supportere og den slagne 
underviser

Metode for gennemgang
I de følgende to afsnit vil jeg gennemgå eksisterende forskning inden for to 
afgørende områder, som projektet ligger i forlængelse af og er et bidrag til. Det 
drejer sig om a) supportere i organiseringen af online education og b) 
relationen mellem undervisere, teknologi og autoritet. Formålet med disse 
gennemgange er, udover at præsentere læseren for hvad, der allerede er sagt 
på områderne, også at formulere og præcisere det trin forskningen er nået til, 
og derfra også specificere hvad det næste trin kan være. Det er sådan et 
næste trin, den videre analyse vil forsøge at udgøre: 

”In a quality review the ”something” that is done to the literature 
should include synthesis or integrative work that provides a new 
perspective on the topic” (Imel, 2011, p. 146). 

Formålet med gennemgangene er altså at undersøge, hvad der er vil være 
interessant at fokusere på i videre forskning. Litteraturen, der er gennemgået 
og udvalgt er selekteret ud fra en proces bestående af tre led. 

For det første en åben søgning på kombinationer af relevante nøgleord, der 
har indgået eksplicit i tematikkens område. Søgeordene er har været møntet 
på kombinationer af det organisatoriske aspekt og teknologiske aspekt:

- ’faculty’, ’university’, ’academia’, ’support’ ’professionals’, teachers’, 
‘teaching’, ‘implementation’

- ‘online’, ‘technology’, ‘ict’, ‘digital’, ‘e-learning’, ‘blended’8

Den indledende åbne søgning er foretaget både i Google Scholar og EBSCOs 
ERIC database for uddannelsesforskning. Disse søgninger gav flere tusinde 
hits. Jeg identificerede relevante artikler, og fortsatte derfra afgrænsningen ved 
at gennemgå referencer, som er gennemgangens andet led.

For det andet viste det sig ved første gennemgang af søgningernes relevante 
hits, at der i disse publikationer blev refereret til øvrig relevant litteratur, som 

8 Flere søgninger blev foretaget med kombinationer af AND og OR med henblik på at 
indsnævre søgningerne til at ramme relevant litteratur.
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ikke figurerede blandt resultaterne i de indledende søgninger. Gennemgang af 
relevante referencer og citationer blev den primære metode til selektion af 
litteraturen for litteraturgennemgangen.

Det tredje led i selektionsprocessen har været gennem anbefalinger. Løbende 
gennem projektets tid har jeg gennem netværk og kollegaer modtaget 
henvisninger. Især nyhedsbreve og Twitter har bidraget til aktivt udvidelsen af 
min litteraturhorisont. 

Afgræsningen af litteratur har været defineret som et mæthedsprincip. Når nye 
referencer og litteratur fortrinsvist bakkede op om de konklusioner og pointer, 
der også var i de allerede gennemgåede artikler og kilder, betragtede jeg 
gennemgangen som mættet. Dette hænger sammen med, at formålet med 
disse gennemgange er fortrinsvist at læse efter forskningens konklusioner, og i 
mindre grad forholde sig til hvilket teoretisk, empirisk og metodisk grundlag 
konklusionerne er draget på baggrund af.  

Supportere i organiseringen af (online) uddannelse
Supporterne blev et vigtigt fokusområde under mit feltarbejde. Gennemgangen 
her har til formål at præsentere, hvad der er sagt inden for forskning i det, jeg i 
min analyse kalder supportere, men som der er ikke er etableret konsensus 
for, hvad hedder. Dette er den første pointe: I litteraturen bruges der et væld af 
betegnelser til at referere til den samme gruppe ansatte på universiteterne: 

”The invisible workers” (Szekeres, 2004, 2011) 

”The hidden campus workforce” (Rhoades & Maitland, 1998)

”Third-space professionals” (Whitchurch, 2008)

”Professional staff” (MacLeod, Kits, Mann, Tummons, & Wilson, 

2016)

”Para-academics” (Macfarlane, 2011)

”The administrators” (McNay, 2005)

”Higher education professionals (HEPROs)”(Kehm, 2015a, 2015b)

Som også flere af betegnelserne indikerer, er der konsensus om, at der er tale 
om en gruppe ansatte, hvis opgaveportefølje ikke kan defineres ved det rent 
administrative og/eller tekniske. I 1998 skrev Rhoades i sin analyse af det 
akademiske arbejde, at det var på tide at overkomme ”the simple dichotomy of 
administrative versus academic staff” (p. 116). Dette er i tråd med, at der er et 



35

stigende antal gråzonetilfælde, hvor supportere varetager akademisk klingende 
opgaver. Betegnelser som ”third space” og ”para-academics” ovenfor 
adresserer også dette liminale område i det daglige arbejde. De træder ofte 
også ind på områder, som indeholder akademisk arbejde og opgaver, der 
tidligere var udført af forskere. Barbara Kehm summerer op, dels hvad 
betegnelserne dækker over, dels, hvad der karakteriserer deres 
arbejdsopgaver:

”[There is a] growth in numbers of new groups of mostly highly 
qualified professionals to support organisational change and 
decision-making. These persons are not primarily active in 
research and teaching themselves but entrusted to prepare and 
support decisions of the management, establish new services or 
professionalise traditional ones, and actively shape the core 
activities of the organization.” (Kehm, 2015b, pp. 101-102)

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er tale om kontorfunktionærer med 
udelukkende administrative opgaver, men oftest veluddannede personer, der 
træffer beslutninger. På DepEd havde supporterne længere videregående 
uddannelser som hhv. ingeniører og instructional designers. Kehm fremhæver, 
at der er tale om en samtidig kvalitativ ændring, idet at supporterne påtager sig 
til stadighed flere opgaver. Der er således ikke entydigt tale om en kvantitativ 
forøgelse af mængden af supportere på trods af, at det oftest berettes. 
Årsagen til indskydelsen om, at de stiger i antal er jf. Szekeres (2011), at de 
overtager vigtigere opgaver, hvorfor deres tilstedevær føles kraftigere for de 
akademisk ansatte: ”Their numbers haven’t changed markedly in relation to 
academic staff but their roles and place in the university have.” (2004, p. 19). 

Den gennemgåede studier er empirisk funderede i både den angelsaksiske 
verden (Australien, USA og Storbritannien) og kontinentale lande. Der tegner 
sig et samlet billede, hvor der ikke er store regionale udsving. Derfor har jeg 
ikke set det nødvendigt at sondre mellem, hvilke regioner, studierne empirisk 
er forankrede i. Tværtom er det en styrke for det samlede argument, at der kan 
identificeres en tendens og et mønster på tværs af landegrænser. 

Teknologien som konfliktområde
Grænsen mellem de to grupper ansatte er kendetegnet ved at være et 
konfliktområde (Kehm, 2015a, 2015b).  Litteraturen adresser forskellige af 
sådanne liminale områder (fx forskningsansøgninger, ledelse og marketing), 
men jeg vil i det følgende fokusere på den del, der handler om undervisning, 
teknologi og online education. I artiklen The Morphing of Academic Practice: 
Unbundling and the Rise of the Para academic (2011) forsøger Macfarlane, 
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med sit begreb om ”the para-academic”, at bane vejen for en ny måde at 
tænke den akademiske virksomhed på. Para-akademikeren mestrer både det 
administrative og det akademiske, men fordi universitetsverdenen bliver til 
stadighed mere specialiseret, bliver para-akademikeren nødt til at prioritere ét 
område (fx undervisning). Para-akademikeren skal både mestre 
tilrettelæggelse, administration, teknologi og fagindhold i undervisning. Dette er 
på bekostning af fx ansøgninger eller internationalisering, som andre para-
academics tager sig af. Nødvendigheden af en sådan specialisering er 
begrundet i, at ”the power has shifted in academic life away from the ’all-round’ 
academic to the specialist professional” (Macfarlane, 2011, p. 69). Specifikt 
indenfor undervisningen, skriver Macfarlane, at grunden til, at undervisning 
bliver et til stadighed mere specialiseret virkeområde, hvor den administrative 
del fylder mere kan forklares ved

”[T]he shift in emphasis in higher education from teaching 
students to supporting their learning more broadly with the 
associated use of information technology.” (Macfarlane, 2011, p. 
63). 

Altså tilskriver Macfarlane teknologien en afgørende rolle i forskydningen af 
magtbalancen, og konkluderer at “unbundling [of the academic] in relation to 
the teaching role is firmly related to the growth of online technology.” 
(Macfarlane, 2011, p. 67).

I sin artikel  Technological change and professional control in the professoriate 
fra 2013 fokuserer Johnson eksklusivt på den rolle, teknologi og online 
education har på det akademiske arbejde, og hvordan teknologien forskyder 
kontrol (2013). Indledningsvist summerer Johnson op på eksisterende teser 
omkring, hvilken indflydelse teknologi i uddannelse vil have, og konkluderer at: 
”In short, scholars hypothesize that technology will erode professional control.” 
(Johnson, 2013, p. 127). Han skitserer et landskab med to modstridende teser. 
Den ene handler om, at teknologien medfører et kontroltab. På den anden side 
kan teknologien bidrage til at øge læringsudbyttet i undervisningen. På 
baggrund af sit empiriske studie konkluderer Johnson, at brugsværdien fra 
akademikernes perspektiv er minimal. De opfatter ”new technologies as of 
limited or no functional relevance to instruction.” (Johnson, 2013, p. 137). 

Som supplement til undersøgelsen af, hvordan akademikere opfatter teknologi, 
undersøger Johnson også, hvordan de opfatter administrationens initiativer til 
brug af ny teknologi. Konklusionen herpå lyder:

”Faculty are skeptical of or reject their administrations’ motives in 
implementing instructional technologies, they percieve 
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themselves as excluded from decisions related to technology, or 
they are uninterested in influencing technological change.” 
(Johnson, 2013, p. 140).

Johnson konkluderer, at der ikke per definition er kontroltab eller 
potentialeindfrielse forbundet med teknologi og online education, men at 
måden, det opfattes på, tænkes om og bliver gjort i praksis, har en tilbøjelighed 
til at medføre kontroltab for akademikerne og en erosion af professionel 
autonomi. Johnson slutter af med at adressere kløften mellem teknologiens 
potentiale betragtet fra et ledelsesperspektiv og realiteterne, som de opfattes 
fra underviserperspektivet: ”A vas gulf exists between the meaning that faculty 
assign technology use and the characterizations of what technology means for 
higher education as advanced by its advocates.” (Johnson, 2013, p. 145).

Der tegner sig således et billede af, at implementeringen af online education 
dels er forbundet med et kontroltab for akademikerne og samtidig antager 
teknologien karakter af et konfliktområde mellem academics, supportere og 
ledelse. En del af årsagen skal findes i, at de tilgår teknologien med forskellige 
mål – fx pædagogiske overfor økonomiske. Den tendens, der tegner sig på 
baggrund af de to gennemgåede artikler, bakkes op at et spørgeskemastudie 
fra 2012, der konkluderer:

“Faculty report being more pessimistic than optimistic about 
online learning. Academic technology administrators, on the 
other hand, are extremely optimistic about the growth of online 
learning, with over 80 percent reporting that they view it with 
“more excitement than fear.” (Allen & Seaman, 2012, p. 2).

De usynlige supportere
På baggrund af ovenstående afsnit, kan vi konkludere, at der er en 
tilbøjelighed til, at der mellem professionals og academics er gråzoner, hvor 
der kan opstå konflikter. Dette er et felt, der tegner sig som et af de 
konfliktområder, der får selvstændig opmærksomhed. Litteraturen bruger ord 
som autonomierosion, kontroltab og magt til professionals/supportere til at 
beskrive konsekvensen af udviklingen. 

Man kunne være forfalden til at tro, at der var et nogenlunde proportionalt 
forhold mellem den magtforøgelse, der finder sted hos professionals, og den 
opmærksomhed de får tildelt i organisationen såvel som i forskningen. 
Paradoksalt nok tegner der sig et entydigt billede i forskningen af, at 
supportere og professionals som oftest er en overset gruppe. På baggrund af 
et casestudie omhandlende udvikling af et online kursus i medicinundervisning,  
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beskriver MacLeod et al. (2016): “Our data demonstrate that workers involved 
in DME [distributed medical education] engage regularly in articulation of work, 
and for the most part, this type of work is under-recognized and undervalued.” 
(MacLeod et al., 2016). Med ”workers” refereres der her til to grupper. Dels AV-
teknikerne, der har hjulpet med kurset, dels de professionelle der har været 
med til at organisere, tilrettelægge og administrere forløbet. MacLeod et al. 
argumenterer for, at, i forhold til, hvor betydningsfulde og afgørende, disse 
grupper er for arbejdet med at udvikle online education, bliver de ofte overset.

Szekeres foretog i artiklen The invisible workers fra 2004 et review af den 
eksisterende forskning og dens fokus på professionals. Konklusionen lød, at 
“for most of the authors, administrative staff continue to be pretty much 
invisible.” (2004, p. 20). En af forklaringerne på dette paradoks – at 
professionals får øget betydning, men ikke øget opmærksomhed – er, at 
professionals ofte ikke er frembrusende, og selv ser deres arbejde som at 
støtte eksisterende arbejde snarere end at definere det: ” The administrative 
staff may be just as downtrodden as academic staff, they may feel the burden 
of the agendas just as acutely, but they are also the instruments of them.” 
(Szekeres, 2004, p. 19).

Szekeres opfulgte sit 2004-studie i 2011, hvor konklusionen igen lød: 

“Despite this growing literature, many professional staff still 
bemoan the ‘invisibility of their work’, and there is still evidence of 
disquiet about the place of professional staff in their institutions 
as will be seen.” (Szekeres, 2011, p. 681). 

I tråd hermed konkluderer Selwyn: “Despite their number and standing within 
the day-to-day running of universities, all these professional staff tend to be 
sidelined in most discussions of higher education.” (Selwyn, 2014, p. 57)Om 
relationen mellem nye læringsteknologier og identiteter på universitetet, skriver 
Graham:  

”With the significant increase in the use of a wide range of 
technology in higher education, including multimedia, social 
media and mobile computing (WilenDaugenti 2009), it is 
essential that the contribution of professional staff to its use in 
the context of student outcomes is better understood and 
acknowledged.” (Graham, 2013, p. 63). 

Med andre ord er der adskillige kald efter bedre at forstå og få afdækket, hvad 
det er, der sker i de organisatoriske forhold, når online education bliver en 
integreret del af dagligdagen.
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Delkonklusion
Gennemgangen peger på tre forhold, der danner forudsætningerne for dette 
projekt.

For det første er der på universiteterne tendens til at en nye gruppe af 
medarbejdere – i projektet her refereret til som supportere – varetager 
opgaver, der grænser op til og går ind i et domæne, der historisk fortrinsvist har 
været de akademiske ansattes, særligt deres funktion som undervisere.

For det andet viser litteraturen, at teknologi synes at sprænge i øjnene som en 
særlig konfliktflade i de organisatoriske forhold. Teknologien kræver 
specialistkompetencer, og dem, der besidder disse – ofte supporterne – er 
også dem, der i høj grad definerer slagets gang, når det kommer til 
undervisning. Dette påvirker relationen mellem akademisk ansatte og 
supportere, og litteraturen bruger udtryk som kontroltab, magtbalance og 
erosion af autonomi for de akademisk ansattes vedkommende. Dette påvirker 
muligheder og de problemer, som de respektive grupper af ansatte ser i 
teknologien. 

For det tredje peger litteraturen på, at på trods af at denne tendens er skildret 
relativt entydigt, synes der til stadighed at være en forsømmelse i tildeling af 
opmærksomhed til supporternes øgede betydning.

Teknologien får stadig større betydning i kraft af online education, og 
teknologien agerer som en konfliktflade mellem ansatte. Supportere får større 
betydning, men dette overses og undervurderes til stadighed. Alt i alt åbner 
gennemgangen op for en problemstilling, som projektet her adresserer, for 
hvad der sker så med underviseren i denne omstilling, og hvordan fordeler 
autoritet sig i relation hertil?

Teknologi og underviserens status
Delkonklusionen i forrige gennemgang afstedkommer spørgsmål, der ikke kun 
bør adresseres i ny empirisk forskning, men som også kan stilles i den 
eksisterende forskning. Det gælder især, hvad forskningen siger om forholdet 
mellem underviserens rolle og teknologi. Det er dette spørgsmål, jeg dels selv 
søger at besvare empirisk med formuleringen om teknologiske medieringer af 
autoritet i konteksten af online education. Når jeg stiller spørgsmålet på denne 
måde er det fordi den eksisterende forskning peger på, at måden, 
underviserrollen konceptualiseres på, har været præget af en udvikling mod en 
mere faciliterende og decentral underviserfigur. De empiriske forhold, jeg gør til 
spørgsmål om autoritet, kan altså ikke læses uafhængigt af en generel vending 
i, hvordan der tænkes om underviserens rolle og betydning.



40

Gennemgangen består af to dele. Den første handler om underviserfigurens 
fald. Den anden handler om, hvilken rolle teknologien spiller i dette fald.

Underviserfigurens fald
I den pædagogiske litteratur og praksis har der i efterkrigstiden været en 
opmærksomhedsforskydning. Overordnet set, er det en bevægelse fra at tale 
om undervisning, der centrerer sig om læreren, til læring, der centrerer sig om 
den lærende. Som eksponenter for denne bevægelse er der to centrale 
publikationer, som skildrer den paradigmatiske forskydning, der har 
afstedkommet en decentrering af underviseren. 

Det drejer sig henholdsvis om Alison Kings From Sage on the Stage to Guide 
on the Side fra 1993 (1993) og Barr & Taggs From Teaching to Learning – A 
new Paradigm for Undergraduate Education (Barr & Tagg, 1995). Som begge 
titler indikerer, er der tale om en bevægelse fra noget og mod noget andet. Jeg 
laver her nedslag i disse to publikationer, og gør dem til eksponenter for en 
overordnet tendens i pædagogisk forskning og praksis de forgangne 50 år. At 
dette ikke er en overdrivelse er evident, hvis man slår op i hver en lærebog om 
eller introduktion til pædagogisk praksis og læringsteori. I Danmark har denne 
bevægelse fx slået ud i mantraet ’ansvar for egen læring’.

Overordnet set reflekterer bevægelsen en udvikling i den pædagogiske 
tænkning fra behavioristisk til konstruktivistisk informeret pædagogik. I grove 
træk betragter behaviorismen læring som et produkt, og pædagogikkens formål 
er at sikre en effektiv overlevering af læring. Når den studerende problemfrit 
har kunnet gentage, hvad underviseren har sagt eller gjort, har læring også 
fundet sted. Sådanne opfattelser betragtes ofte som ”tankerpasserpædagogik”. 
Det er nøjagtig denne konceptualisering af læring, som King i sin artikel 
opponerer imod: 

”According to the current constructivist theory of learning, 
knowledge does not come packaged in books, or journals, or 
computer disks (or professors' and students' heads) to be 
transmitted intact from one to another.” (King, 1993, p. 30)

King kalder også denne form for læring for passiv læring. I modsætning hertil, 
plæderer han for en aktiv, konstruktivistisk pædagogik. Denne forlader sig på 
princippet om, at den enkelte selv konstruerer sin viden gennem forankring i 
allerede eksisterende erfaringer og begrebshorisont. I overgangen fra passiv til 
aktiv læring ændres underviserens funktion, fordi vedkommendes opdrag ikke 
længere er at øse ud af sin visdom, men i stedet at facilitere de studerendes 
læreproces:
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“Essentially, the professor's role is to facilitate students' 
interaction with the material and with each other in their 
knowledge-producing endeavor.” (King, 1993, p. 30)

I deres tekst om den paradigmatiske overgang fra undervisning og læring, 
sammenligner Barr & Tagg de to paradigmer på seks forskellige punkter. Et af 
disse er ”nature of roles” (Barr & Tagg, 1995, p. 24). I forlængelse af Kings 
udlægning af overgangen fra instruktøren til facilitatoren, tilføjer Barr & Tagg 
nuancer til, hvordan underviserrollen tager sig ud i det nye paradigme:

”Roles under the Learning Paradigm then, begin to blur. 
Architects of campus buildings and payroll clerks alike will 
contribute to and shape the environment that empower student 
learning.” (Barr & Tagg, 1995, p. 24).

Barr & Tagg var på mange måder på forkant med den udvikling forrige 
gennemgang belyste, når de adresserer, at flere aktører bliver aktivt 
bidragende til de studerendes læring. De skriver videre om, at ideelt set har 
hver afdeling et design team bestående af både teknisk og fagligt kyndigt 
personale, således at de i fællesskaber designer læringsoplevelser. 

Med afsnittets overskrift ’underviserfigurens fald’ indikerer jeg også en normativ 
stillingtagen. Ingen af de to nøglepublikationer citeret ovenfor taler om et ’fald’. 
Når jeg alligevel vælger at bruge den titel, skyldes det, at der i den senere tid 
er rejst en kritik af den måde, de kilder, der ligger til grund for den 
konstruktivistiske vending i pædagogikken, er blevet forstået på og omsat i 
praksis. Filosoffen Jan Derry skriver her om, hvordan den russiske psykolog 
Lev Vyogtsky, der er ophavsmand til den socio-kulturelle læringsteori, er blevet 
misforstået indenfor konstruktivismen:

”[C]onstructivism leads to particular pedagogic strategies that, 
though not part of a more sophisticated analysis, are influential in 
the rhetoric of classroom practice, specifically the undermining of 
the authority of the teacher.” (Derry, 2013, p. 3)

Hvad Derry netop peger på er, at den måde, hvorpå konstruktivismen har 
været omsat til praksis, medfører en underminering af lærerens autoritet. En 
konsekvens, der ikke er i overensstemmelse med Vygotskys læringsteoriske 
ærinde. Om underviserens status i forhold til den teknologiske udvikling skrev 
Vygotsky selv:
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”Man kan endda tro, at læreren i den nye skole forvandles til en 
mekanisk mannequin. I virkeligheden er lærerens rolle vokset ud 
over alle grænser.” (Vygotsky i Lindqvist, 2004, p. 253).

Udviklingen af mekanisering på Vygotskys tid så han ikke selv som lig med en 
reduktion i lærerens betydning – tværtimod ”voksede den udover alle grænser”. 
Uddannelsesfilosof Gert Biesta har også adresseret den tendentielle nivellering 
af underviseren i kritiske vendinger. Han navngiver den tendens, som King og 
Barr & Tagg er eksponenter for for learnification, og gør den til genstand for 
kritisk granskning. I sin artikel Giving Teaching Back to Education: Responding 
to the Disappearance of the Teacher fra 2003 argumenterer Biesta for, at der 
behov for at styrke lærerens position i en tid, hvor den er truet af 
’læringsliggørelsen’:  

”[…] the language of learning falls short as an educational 
language, precisely because, as mentioned, the point of 
education is never that students learn but that they learn 
something, for particular purposes and that they learn it from 
someone.” (2013, p. 38). 

Der er altså tale om, at en udvikling i den pædagogiske praksis og tænkning 
har afstedkommet – intenderet eller ej – det empiriske forhold, at lærerens 
status er blevet nivelleret. 

Teknologiens rolle i underviserfigurens fald
Litteraturen fremhæver flere årsager til, at denne udvikling har fundet sted. 
Først og fremmest, som King, Barr & Tagg vil argumentere for, er det for at 
forbedre den pædagogiske praksis. Andre har også argumenteret for det 
økonomisk hensigtsmæssige i at degradere undervisere fra at skulle være 
fagligt kompetente til ”blot” at være facilitatorer for en læreproces i en tid, hvor 
rammebetingelserne for uddannelsesinstitutionerne strammes (Ball, 2012; 
Noble, 2004). Endeligt er der en del af litteraturen, der peger på den rolle, den 
teknologiske udvikling har spillet i forhold lærerens funktion i uddannelse. I 
praksis er der selvfølgelig tale om, at disse årsager ikke er gensidigt 
ekskluderende: Det bedste ville være en forbedret pædagogisk praksis for 
færre midler ved hjælp af teknologisk optimering. Vygotsky kom selv, i citatet 
ovenfor ind på, hvorvidt en ”mekanisk mannequin” kan overtage 
lærergerningen. Automatiseringen af læring og uddannelse er ingen ny 
diskussion, men har pågået de forgangne 150 år (Ferster, 2014). Mere 
specifikt om relationen mellem online education og higher education i en 
australsk kontekst, skriver Hannah Forsyth: 
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”There is a long history in education technology of arguments for 
the technology-led displacement of the authoratitive ’sage’ 
teacher in favour of a more active, facilitative ‘guide’ role.” 
(Forsyth, 2014, p. 188). 

Argumentationen for teknologiens potentiale kommer ofte i to former. Dels at 
de studerende med internettet har adgang til mere viden udenfor 
klasserummet, end der er inde i klasserummet (Selwyn, 2016, p. 99). Med 
andre ord påvirker teknologien lærerens vidensmonopol, og dette 
afstedkommer en naturlig degradering eller omkalfatring af, hvad 
underviserens opgave er, fordi den studerende kan finde svar på spørgsmål, 
læreren ikke kender svaret på. For det andet betyder teknologien også, at dele 
af de opgaver, læreren har påtaget sig, kan overtages af teknologien. Den kan 
give personlig feedback, organisere de studerende i grupper, distribuere 
indhold og i det hele taget øge underviserens rækkevidde i tid og rum. 
Sidstnævnte er særlig et potentiale associeret med online education (Selwyn, 
2016, p. 147). 

Skeler vi til den empiriske forskning, tegner der sig et billede af, at lærere 
imidlertid ikke er dem, der sørger for at indfri teknologiens forestillede 
potentialer, men netop er karaktiseret ved at modsætte sig dem. En lang række 
studier (Convery, 2009; Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010; Kurt & Ciftci, 2012; 
McWilliam, 2008; Mueller & Wood, 2012; Orlando, 2014; Schibeci et al., 2008) 
har undersøgt barrierer for succesfuld integration af teknologi i uddannelse. De 
fremhæver læreren som problemet eller stopklodsen. Det springende punkt er 
oftest, at teknologien synes at true deres position, de føler sig utrygge eller kan 
ikke se, hvordan teknologien bidrager pædagogisk. Opsummerende om denne 
tendens skriver Neil Selwyn, at ”[…] teachers are thought to be reluctant to 
alter arrangements that may compromise or destabilize their authority, status 
or control in their classroom.” (2016, p. 101). 

Delkonklusion
Der tegner sig et mønster i den eksisterende forskning. På den ene side har 
udviklingen i pædagogiske idealer devalueret underviseren gennem en 
forskydning af fokus på undervisning til et fokus på læring. Der har været flere 
årsager til dette, men teknologien har spillet en afgørende rolle. Dels fordi den 
har åbnet klasserummet op, men også fordi den giver nye 
muligheder/problemer med måden, uddannelse tilrettelægges og eksekveres 
på. Oftest er det underviseren, der er det springende punkt i forhold til, hvor 
succesfuld integrationen af teknologi bliver. Det betyder ofte også, at når 
undervisere har en tøvende eller modvillig tilgang til teknologi, er det også 
dem, der bebrejdes de manglende resultater. Som en af artiklerne beskriver, er 
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tendensen at, " [...] despite increases in computer access and technology 
training, technology is not being used (by teachers) to support the kinds of 
instruction believed to be most powerful" (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010, 
p. 225). 

Konklusion på gennemgange
Overordnet tegner der sig et billede af, at på samtidens universiteter vinder en 
nye gruppe ansatte større terræn, når det kommer til indflydelse og 
bestemmelsesret. Samtidig tildeles de sjældent stor opmærksomhed i 
forskningen. I den første gennemgang var konklusionen, at især teknologi 
træder frem som et konfliktområde i spændet mellem undervisere/akademisk 
ansatte og de professionals/supportere, der hjælper til. I 
litteraturgennemgangens anden del tegner der sig et billede af en udfordret 
underviserrolle. På den ene side er underviseren gatekeeperen til at få 
integration af teknologi til at fungere, på den anden truer teknologien også 
lærergerningen, og blandt undervisere er der varierende holdninger og tiltro til 
teknologien. 

I den eksisterende forskning er tendensen altså, at universiteterne undergår en 
forandring i deres organisatoriske struktur, hvor supportere og professionelle 
får mere indflydelse, samtidig er lærerfunktionen nivelleret, og teknologien 
spiller en aktiv rolle i dette. Derfor er det interessant for det videre analytiske 
arbejde at træde indenfor i den empiriske virkelighed og spørge til: Hvorfor og 
hvordan foregår dette i praksis? Derfor vil jeg i de to næste kapitler først 
redegøre for, hvordan jeg er trådt ind i felten. Derpå vil jeg diskutere, hvordan 
vi begrebsligt og teoretisk kan forstå de bevægelser, litteraturgennemgangene 
har peget på. Mit forslag er, at vi betragter spillet mellem undervisere og 
supportere som teknologiske medieringer af autoritet.
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Kapitel 3: Før, under og efter feltarbejdet

”Jeg snakkede med Chalotte i dag [deltager-
observation]. Jeg havde svært ved at håndtere 
situationen [forsker som apparatus], og jeg kom 
til at begå en bommert jeg IKKE MÅTTE begå 
[læreproces]. I ren frustration over, hvordan det 
går, sagde jeg, at hvis jeg havde kunnet 
planlægge mit besøg anderledes, ville jeg have 
gjort det. Hvad fanden skal hun bruge det til?

I situationen følte jeg mig nødt til at 
retfærdiggøre mit ærinde. Men jeg gjorde det ikke 
professionelt og fagligt, men praktisk og 
barnligt! Det forstærker også måden, hun er trådt 
ind i en moderrolle overfor mig [positionering]. 
Jeg har derfor oprustet på professionaliteten 
efterfølgende – eller i hvert fald prøvet. Jeg 
har skrevet og printet en A4 side om, hvad jeg 
laver her, min tilgang, og hvad jeg ser. 
Derudover har jeg sendt hende en uddybende mail 
om, hvad jeg vil kigge efter i hendes næste Adobe 
Connect sessions [internet etnografi]. Det, at 
hun spørger ind til mit ærinde, er ikke kun 
professionel skepsis, men også fordi hun er meget 
følsom overfor sin relation til de studerende, 
som hun gerne vil have en idé om, jeg vil påvirke 
gennem mit tilstedevær [etik].”
(Feltnote 14. april 2015)

Passagen ovenfor er fra mine feltnoter, og er en af dem med flest metodiske 
kodninger. I klammerne fremgår det, hvordan jeg i kodningsprocessen både 
har sporet elementer af positionering, etik, internet etnografi m.v. i netop denne 
passus. Den reflekterer et af de mest pinagtige øjeblikke i mit feltarbejde, fordi 
det fremstår tydeligt, hvordan jeg, umiddelbart efter at have handlet på en 
bestemt måde, græmmede mig over selvsamme handling: Jeg udkrængede 
min frustration over feltarbejdet til en informant, hvilket kun gjorde min 
frustration endnu større. Ligeledes har det været forbundet med en vis ubehag, 
hver gang jeg har læst den igennem efterfølgende med henblik på at kode det. 
Jeg starter dette metodekapitel med denne passus, fordi dets formål er at 
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fremlægge og redegøre for, hvordan jeg har gjort før, under og efter 
feltarbejdet - og hvorfor jeg har gjort, som jeg har. 

Fejltrin er i høj grad vigtige, fordi de påvirker, og er en del af det datagrundlag, 
selve analysen beror på. At indrømme og være transparent i forhold til, hvor 
man som forsker selv betragter ens handlen som fejltrin i datatilvejebringelsen, 
er afgørende information for også at kunne vurdere kvaliteten af analysen. 
”Every ethnographer makes mistakes, and these are rarely fatal either to the 
individual or to the research”, skriver Dewalt og Dewalt (2011, p. 19). De 
skriver videre at begrebet faux pas – fejltrin - er en nøgle til at forstå, hvad det 
vil sige at lave deltagerobservation (p. 61). Idealet med at lægge kortene på 
bordet er at fremstille forskningsprocessen så transparent som muligt, for 
”uanset hvilken videnskab man bedriver, står og falder dens troværdighed med 
metodens gennemsigtighed.” (Hastrup, 2003, p. 30).

Det er dog ikke kun vigtigt fordi det peger på mangler eller fejl, men også fordi 
kortlægningen af disse faux pas kan pege på vigtige analytiske steder. Det kan 
være netop der, hvor man overskrider grænser eller mister herredømmet over 
ens ageren i felten, at noget vigtigt viser sig. Det bliver i det lys mere 
interessant at spørge, hvad der drev mig – som etnograf – derhen, hvor jeg 
oplevede den frustration, jeg giver udtryk for, end at jeg bebrejder mig selv, at 
jeg sagde til en informant, at jeg ville have tilrettelagt projektet anderledes, hvis 
jeg kunne. Det er overvejelser som disse, jeg i det følgende kapitel vil 
delagtiggøre læseren i. I sidste ende med henblik på, at læseren får overblik 
over, hvad det empiriske udgangspunkt for analysen er, og på hvilke 
præmisser, det er blevet tilvejebragt og behandlet gennem hele 
forskningsprocessen. Kapitlet er bygget op af tre dele:

I den første del, Før feltarbejdet, diskuterer jeg projektets videnskabsfilosofiske 
udgangspunkt og præsenterer STS-feltet som den tradition, jeg arbejder ud fra 
og ind i. Det er med reference til postfænomenologien, en gren af STS-feltet, 
jeg tager diskussionen om metodologi op og redegør for, hvad jeg betragter 
som de nødvendige videns- og kvalitetskriterier, projektet skal leve op til. I 
forlængelse deraf, og som optakt til næste afsnit, beskriver jeg, hvorfor jeg 
valgte Australien som destination, hvordan jeg fik adgang til felten, og hvordan 
jeg planlagde mit feltarbejde. 

I den anden del, Under feltarbejdet, redegør jeg for, hvilke metoder jeg har 
gjort brug af. Jeg diskuterer, hvordan traditionerne indenfor interview, deltager-
observation og internet etnografi relaterer sig til mit arbejde. Jeg har et særligt 
fokus på positionering i forhold til kropslighed, etik og materialitet, fordi det 
fremstod som særligt betydningsfulde kategorier under feltarbejdet.
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I tredje del, Efter feltarbejdet, søger jeg at trække tråde fra første afsnits 
metodologiske og videnskabsfilosofiske diskussioner til de konkrete metodiske 
valg, jeg har foretaget under feltarbejdet. Jeg diskuterer også, hvad 
databehandling i kvalitative softwareprogrammer betyder for 
analyseprocessen. Slutteligt gør jeg rede for, hvordan det empiriske materiale 
er blevet behandlet gennem kode- og analyseprocessen.

Før feltarbejdet
For at kunne skelne dette afsnits ærinde fra de næste, er det ikke kun 
nødvendigt at adskille det kronologisk (før ift. under og efter), men også at 
forstå, hvad forskellen mellem metode og metodologi er. Afsnittet om ’under 
feltarbejdet’ er i høj grad dedikeret til at besvare det grundlæggende metodiske 
spørgsmål om, hvordan jeg har gjort. Dette afsnit, før feltarbejdet, er dedikeret 
til at besvare det metodologiske spørgsmål om, hvorfor jeg har gjort, som jeg 
har. Det er snarere reglen end undtagelsen, at “scholars do not clearly 
differentiate between methodology and method” (McGregor & Murnane, 2010, 
p. 419). Hvorfor er dette et problem? Det er det, fordi det ikke er det samme, 
men begge dele er nødvendige at forholde sig til, hvis man har en 
videnskabelig bedrift for sig. Metodologi er hverken en specifik form for metode 
eller et finere ord for metode, men feltet, hvori metoder diskuteres. Det er 
teoretiseren om metoder. Man må konsultere ens metodologiske standpunkt 
for at kunne redegøre for, hvorfor måden – dvs. redegøre for metoden – man 
har valgt at bedrive forskning på, også fører til videnskabelig viden. Metodologi 
er feltet, der kitter ens håndværksmæssige bedrift sammen med ens begreb 
om, hvad viden er – ens epistemologiske standpunkt: ”Methodology is a branch 
of knowledge that deals with the general principles or axioms of the generation 
of new knowledge.” (McGregor & Murnane, 2010, p. 420). Når jeg skriver, at 
metodologi har at gøre med ens epistemologiske standpunkt, er det fordi, der 
er ikke er konsensus om, hvad der kvalificerer sig som videnskabelig viden 
(Williams, 2001). I det følgende vil jeg redegøre for projektets epistemologiske 
standpunkt.

Videnskab i praksis: Science and Technology Studies (STS)
Videnskabshistorisk er der mange bud på, hvordan videnskab bør bedrives9. 
Disse svarer imidlertid ikke på, hvordan videnskab bliver bedrevet. Dette er 
nøglen til at forstå STS-feltets opkomst i starten af 1980erne, fordi det netop 
handler om at undersøge, hvordan videnskab bliver bedrevet i praksis, 
uanfægtet af idealer. Antagelsen var, at videnskab er en social praksis, hvor 
videnskabskvinder- og mænd trænes i kulturelle praksisser betonet af prestige, 
erfaring og teoripræferencer, som også til dels beror på tilfældigheder. Den 

9 Fx logisk positivisme, falsifikationisme eller funktionalisme (Sismondo, 2010, pp. 1-8).
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videnskabelige praksis var ikke et privilegeret objektivt fællesskab, men en 
kultur på lige fod med andre samlinger af mennesker, der har et fælles mål. 
Menneskerne, der bedriver videnskab, er altså ikke bare ”logical operators” af 
et sæt af positivistiske, falsifikationistiske eller funktionelle normer (Sismondo, 
2010, p. 11). STS undersøger ikke, hvordan man opdager viden, men hvordan 
viden konstrueres: “Scientific knowledge is thus not discovered but 
constructed; it is an edifice that, up to a point, could have been otherwise.” 
(Verbeek, 2005, p. 103). STS-undersøgelsens ærinde bliver at beskrive, hvad 
der betyder noget og er udslagsgivende i denne konstruktionsproces (se fx 
Knorr-Cetina, 1981; Latour & Woolgar, 1979). En vigtig indsigt genereret i STS-
feltet er også, at videnskabelige instrumenter og teknologier ikke blot er 
neutrale redskaber, men spiller en aktiv rolle i konstruktionen af videnskabelig 
viden. Hvad viden er, kan ikke defineres ud fra objektive, universelle 
forudbestemte kriterier og normer, men er til forhandling. Der er mange 
betydningsfulde stemmer, der har bidraget til STS-feltets udvikling10, men jeg vil 
i det følgende snævre mit fokus ind og forholde mig til postfænomenologien, 
der er en gren af STS. Ikke for at ignorere de andre grene, men dels fordi 
postfænomenologien også kan ses som eksponent for generelle STS-pointer. 
Dels fordi der er nuancer i postfænomenologien, jeg ønsker at fremhæve og 
dels fordi det er postfænomenologien jeg trækker på i teoriapparatet og 
analysen. Derfor synes der at være en vis fornuft i allerede nu at introducere 
læseren til postfænomenologien. Det vil dog være med særligt fokus på det, 
der er afsnittets ærinde: Nemlig at redegøre for, hvad der inden for rammerne 
af dette projekt betragtes som viden, og hvordan denne viden konstrueres.

Et postfænomenologisk udgangspunkt
Når jeg går postfænomenologisk til værks i min analyse, har det også 
betydning for, hvilken type viden, jeg producerer. Jeg vil derfor beskrive to 
vigtige aspekter ved postfænomenologien i dette henseende. Først 
postfænomenologisens ophav og dernæst dens relation til pragmatismens anti-
essentialisme. Jeg vil trække på de postfænomenologiske filosoffer Don Ihde 
og Peter-Paul Verbeek. Afslutningsvist vil jeg søge at give et fyldestgørende 
svar på det spørgsmål, som også Peter-Paul Verbeek rejser: ”In light of post-
modernism and the linguistic turn, phenomenology seems to be obsolete, a 
romantic throwback. What could such a tradition still have to offer?” (2005, p. 
104). Fænomenologien synes forældet, fordi den under faderen Edmund 
Husserls slogan til tingene selv! satte sig for at beskrive verden, som den 
egentligt fremtræder for bevidstheden: ”In phenomenological terms, science 
reveals, not “reality itself,” but a reduced reality.” (Verbeek, 2005, p. 104). I 

10 Fx David Bloor, Bruno Latour, Karin-Knorr Cetina, Ian Hacking, Donna Haraway, 
Annemarie Mol og Langdon Winner.
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modsætning hertil ville fænomenologien kortlægge en virkelighed, der var mere 
virkelig end den, videnskaben kortlagde – en ”autentisk” eller ”original” 
virkelighed. Den, som mennesker oplevede, og som gik forud for den, 
videnskaben undersøgte: For overhovedet at analysere vand som H2O måtte 
man i første omgang have oplevet vand - drukket det, badet i det. Det er altså 
dette, der er den førvidenskabelige, erfaringsbaserede livsverden. Zahavi 
bruger billedet om mulden, som planten gror i, som billede på den rolle 
livsverdenen har for videnskabens vækst (2003, p. 31).

Sådan lyder den gængse fortælling af spændingerne mellem det 
fænomenologiske og positivistiske vidensideal ofte, og det er på denne 
baggrund, at den fænomenologiske metode blev udviklet til at få adgang til den 
umedierede verden, mulden, på. Imidlertid argumenterer postfænomenologen 
Peter-Paul Verbeek, med udgangspunkt i kropsfænomenologen Maurice 
Merlau-Ponty, for, at denne udlægning af fænomenologien ikke gør den ret: 
”To say that phenomenology is in a position to describe these “things 
themselves” goes too far.”  (2005, p. 107). I stedet læser Verbeek Merleau-
Pontys værk Kroppens Fænomenologi (1994) som udviklingen af en analytik, 
hvis ærinde ikke er at beskrive verden autentisk ”som den er”, men at beskrive, 
hvordan mennesker forholder sig til verden. Med andre ord er 
fænomenologiens ærinde i postfænomenologiens optik ikke at beskrive 
verden, men at beskrive, hvordan mennesker forholder sig til den. Det er en 
vigtig forskel! Hvorfor så det? Fordi der ikke findes en verden, der ikke er 
beboet – den objektive verden er en illusion, fordi vores perception af den altid 
er medieret. Hvis ikke gennem teknologi, så i det mindste gennem vores 
kroppe eller sproget:

“It is, therefore, more in keeping with actual phenomenological 
practice to treat phenomenology as a philosophical movement 
whose principal task is to analyze the relation between human 
beings and their world rather than as a method of describing 
reality. Thus I shall define “world” as “reality as disclosed by 
human beings”; the world-for-humans that arises when they act 
and experience it.” (Verbeek, 2005, p. 108).

Betoning af fænomenologiens fokus på det relationelle har selvfølgelige 
ontologiske implikationer, fordi det grundlæggende handler om værens 
beskaffenhed. Der er ikke en a priori distinktion mellem subjekt og objekt, men 
disse konstitueres gensidigt gennem mediering. Det vil jeg vende tilbage til i de 
næste kapitler, der handler om det teoretiske udgangspunkt, og i analysen, 
hvor jeg også vil komme med empiriske eksempler.
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Det, der er vigtigt at tage med i en metodologisk kontekst er, at den viden, der 
skabes gennem en fænomenologisk-inspireret metode ikke er viden om verden 
i sig selv, men om, hvordan verden opleves, forstås og fortolkes af de 
mennesker, der beboer den. Det kan vi oversætte til dette projektet på 
følgende måde. Jeg påstår ikke at fremlægge en sandhed om, hvordan 
teknologi medierer autoritet. I stedet analyserer jeg, hvordan konkrete 
mennesker, informanterne, har oplevet teknologien som en aktør i 
forskydningen af autoritet i en partikulær kontekst. Dette resulterer i et 
vokabular, der kan bruges til at gennemføre lignende analyser andre steder, 
men hvor det empiriske udfald kan tage sig anderledes ud.

At begreberne ikke slår til i en anden analyse, eller en hverdagspraksis opleves 
anderledes på en anden universitetsafdeling med online education betyder 
derfor ikke, at min ”hypotese er falsificeret”, men at verden tager sig forskelligt 
ud. Det vigtige er, at begreberne er tro mod og beskriver den flig af verden, 
som jeg gennem mit feltarbejde selv har oplevet og forsøgt at forstå 
informanternes oplevelse af. At forstå hvorfor og hvordan, verden fremstår, 
som den gør, gennem teknologier, er den postfænomenologiske 
erkendelsesinteresse. Dette leder os hen mod det, der gør 
postfænomenologien til post, som dels er denne afstandtagen fra en traditionel 
forståelse af fænomenologi som en metode, der skulle give adgang til den 
”rigtige verden”. Men dertil kommer også dens relation til pragmatismen og 
dens fokus på teknologi (Ihde, 2009). I det følgende afsnit berører jeg den 
pragmatiske og praksisbundne forståelse af viden, og i det efterfølgende 
kapitel vender jeg tilbage til teknologiens rolle i postfæno-menologien.

Postfænomenologien – et pragmatisk og situeret videnssyn
I essayet What is Postphenomenology? lægger Don Ihde ud med at diskutere, 
hvordan pragmatismen og fænomenologien deler en række fællestræk og ikke 
mindst, at de var samtidige (Edmund Husserl og John Dewey er begge født i 
1859, året hvor også Darwins Arternes Oprindelse udkommer). Dertil kommer, 
at de begge tager udgangspunkt i oplysningsfilosoffen Immanuel Kants filosofi 
om erkendelsens betingelser. De betoner dog hvert deres aspekt som 
afgørende for erkendelse: Deweys pragmatisme betoner praksis som 
afgørende, mens Husserl lægger vægt på repræsentation. Om Deweys 
orientering mod praksis skriver Ihde:

“This move to praxis and away from representation later repeats 
itself in virtually all the late-twentieth-century styles of science 
interpretation.” (2009, p. 9)
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Når Ihde henviser til det tyvende århundredes fortolkninger af videnskab, 
refererer han netop til STS-traditionens fokus på videnskabelig praksis fremfor 
repræsentationsnormer, som beskrevet ovenfor. Det er pragmatismens 
betoning af praksis, Ihde trækker med ind i postfænomenologien. Men dette 
træk er også på bekostning af et essentielt komponent i fænomenologien, 
nemlig ideen om repræsentation11. Det er Ihdes argument, at fordi Husserl 
betoner repræsentation fremfor praksis i sin udlægning af Kant, kommer han 
også til at hænge på den terminologi, der knytter sig hertil, især distinktioner 
såsom subjekt/objekt og body/mind. På den ene side var ambitionen at udvikle 
en metode, der overskrider videnskabens objektliggørelse af verden, men 
samtidig havde Husserl købt sprogpakken, hvori disse begreber var iboende:

“[…] this vocabulary remained embedded in early 
phenomenology. This attempt to overcome early modern 
epistemology, while using its terminology, I contend, doomed 
classical phenomenology to be understood and interpreted as a 
“subjective” style of philosophy.” (Ihde, 2009, p. 10)

Ihde foreslår på den baggrund at erstatte repræsentationsbegrebet med 
pragmatismens praksisbegreb, der i stedet for at skulle søge efter 
fænomenernes essenser, betoner en organisk og situeret ”[…] anti-
essentialism applied to notions like ”truth”, ”knowledge”, ”language”, ”morality”, 
and similiar objects of philosopical theorizing.” (p. 10). Det betyder ikke en total 
relativisme, men at det ikke giver mening at tale om en Viden, men om 
’videner’, fordi ”Knowledges in the lowercase are situated” (Ihde, 2002, p. 68). 

Hvorfor er dette vigtigt i et metodologisk henseende? Det er det, fordi ikke kun 
mit teoretiske, men også videnskabsfilosofiske udgangspunkt, har betydning 
for, hvilke præmisser, viden kan skabes på baggrund af. I sit ofte citerede 
essay om ”situated knowledges” bruger Donna Haraway ordspillet ”sight” og 
”site” (1988). Man kan altid kun se noget fra et bestemt sted, og det sted, man 
ser det fra, er også afgørende for, hvad man ser. Der er altså ikke tale om 
universel, objektiv viden men et partial perspective (Haraway, 1988). 
Videnskonstruktion er betinget både af ens konkrete, kropslige position, men 
det er også i overført betydning til teori, hvis etymologiske rod netop betyder at 
skue. Dvs. den viden, jeg frembringer i projektet her er ikke kun betinget af min 
helt lavpraktiske situerethed i felten, men i høj grad også teoretisk før og efter 
feltarbejdet. Jeg er ikke gået ud og har fundet eller opdaget, at forholdet 
mellem teknologi og autoritet var et særligt anliggende indenfor online 

11 Jeg vil her ikke gå nærmere ind i Husserls repræsentationsbegreb, men henviser i stedet 
til Don Ihdes diskussioner af relationen mellem fænomenologi og pragmatisme (Ihde, 2009, 
2016).
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education-praksisser, som allerede var der. Denne indsigt er også formet af mit 
kontinuerlige engagement med teori og eksisterende forskning. Prioriteringen 
af det lokale, situerede og kropsligt betingede videnssyn har også haft 
skrivetekniske implikationer således, at jeg i hele analysen har et 
tilstedeværende jeg, som beretter fra første-persons perspektiv.

Det empiriske imperativ
På baggrund af ovenstående fokus på praksis-situeret viden kan der 
metodologisk sluttes, at det også kræver de fornødne videnskabelige metoder, 
der kan hjælpe én til at skabe den praksisbundne data, som så efterfølgende 
kan gøres til genstand for videre analyse.

Det er det samme argument, der ligger bag den filosofiske bevægelse, som 
også postfænomenologien har taget aktiv del i, og som er betegnet som den 
empiriske vending i teknologifilosofi (Achterhuis, 2001). Den empiriske 
vendings formål er: ”To understand the co-evolution of technology and society 
in modern culture, rather than to evaluate it on the basis of a priori criteria.” 
(Achterhuis, 2001, p. 7). Ihde skriver selv om den empiriske vending, at “It is 
the step away from a high altitude or transcendental perspective and an 
appreciation of the multidimensionality of technologies as material cultures 
within a lifeworld.” (2009, p. 22). Men for så vidt, der stadig er tale om en 
teknologifilosofi, er det også sparsomt med overvejelserne om, hvad der 
egentligt udgør et tilstrækkeligt empirisk grundlag, og hvordan eller hvornår 
man metodisk undersøger lifeworlds. I praksis betyder det oftest, at 
teknologifilosofien tager afsæt i knap så systematiske iagttagelser af 
hverdagslige teknologifænomener, som den bruger som eksempler. Det 
gælder fx Langdon Winners analyse af Robert Moses’ broer i New York (1986) 
eller Robert Rosenbergers analyse af parkbænke (2014). Samme problem 
adresserer Franssen og Koller, der skriver at:

”[…] philosophy of technology as currently practiced has to 
extend both in scope and method if the hopes expressed with the 
presentation of the empirical turn are to be realized.” (2016, p. 
36). 

I dette projekt bliver det derfor et spørgsmål om, hvordan man kan forene det 
ovenstående STS-inspirerede videnssyn og det postfænomenologiske 
udgangspunkt med konkrete metoder. Her vil jeg argumentere for, at 
teknologifilosofien kan lære noget af antropologien for ikke kun at forlade sig 
på eksempler, men faktisk være empirisk. 
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Antropologen Michael Jackson har arbejdet med udviklingen af en 
fænomenologisk antropologi, hvor fænomenologi forstås som det 
videnskabelige studie af menneskeskets erfaring og oplevelse af verden (1996, 
p. 2). Erfaring og oplevelse er tæt knyttet til livsverdenen, som ”[…] is never a 
seamless, unitary domain in which social relations remain constant and the 
experience of self remains stable. Nor is it even arcadian; it is a scene of 
turmoil, ambiguity, resistance, dissimulation, and struggle.” (1996, p. 27). I 
konteksten af dette projekt betyder det, at hvis vi vil forstå, hvad online 
education er og gør, skal denne forståelse skabes ved at sætte os ind i, 
hvordan de livsverdener, hvori online education tager del, erfares og opleves. 
Disse er ikke homogene og statiske, men konfliktfyldte og dynamiske. Ønsker 
vi at imødekomme imperativet om en empirisk forståelse af teknologiens 
virkning, må den også erfares og opleves selv på forskerens egen krop. Som 
Jackson påpeger, deler empiri og experience etymologisk rod, ikke kun med 
hinanden, men også med det tyske fahr: at rejse. Et empirisk udgangspunkt 
forudsætter, at man har erfaret og oplevet teknologien og taget en rejse med 
den: ”Experience, like experimentation and empirical work, suggest a passage 
into the world, a venture, a trial […]” (Jackson, 1996, p. 28). Argumentationen 
lyder således, at kun ved at involvere sig selv og deltage, forstår man, hvad der 
egentligt er på spil. Samtidig betyder det også, at man ikke står udefra og 
beskriver, hvad der foregår, men selv er placeret midt i det. Det har 
konsekvenser for ”This shift from standing outside or above to situating oneself 
elsewhere within the field of inquiry implies a shift from an emphasis on 
explanatory models to lived metaphors.” (1996, p. 9). 

Felten: Udvælgelse, adgang og forberedelse12

Jeg har i dette studie været inspireret af metodiske grene af etnografien, der 
betoner nødvendigheden af at kombinere både online og offline forskning for til 
fulde at indfange et fænomen (Hine, 2000, 2015; Miller & Slater, 2000). En 
sætning, der havde sat sig hos mig, da jeg formulerede projektet, var ”if you 
want to get the internet, don’t start from there.” (Miller & Slater, 2000, p. 5). 
Hvad der foregår på internettet – uanset om det er uddannelse eller dating – 
kan ikke løsrives fra de lokale kontekster, menneskerne tilgår internettet fra. 
Spørgsmålet, der naturligt rejste sig i forlængelse heraf, var: Hvor skulle jeg 
tage hen for at undersøge det, der ved projektets start var min 
erkendelsesinteresse? Valget faldt på Australien.

Årsagen hertil er todelt: Faglige interesser og pragmatik. For det første har 
Australien en lang historie for distance education på grund af de geografiske 

12 Dette afsnit er delvist en omskrivning og oversættelse af indhold fra mit speciale, der er 
upubliceret.
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barrierer og afstande. Allerede i 1982, forud for internettets udbredelse, 
konkluderer Michael White i et review af distance educations historie i 
Australien, at “[…] indeed it has become a very significant feature of Australia 
higher education generally.” (1982, p. 255). I hendes bog fra 2014 om de 
australske universiteters historie, skriver Hannah Forsyth, at ”[…] universities 
began to develop ways of using libraries and teaching online as soon as web 
technologies made it possible.”(2014, p. 182). 

Jeg antog, at ved at kigge ind i deres verden, ville jeg også kunne få indblik i 
praksisser, som de givetvis vil komme til at se ud i Danmark, under den 
antagelse, at online education i fremtiden vil være en integreret del af det 
danske uddannelsessystem. Dette er der jf. aktualiseringen af projektets 
relevans i indledningen al god grund til stadig at tro. 

Den anden grund til, at valget faldt på Australien var den politiske styring, der 
har været af den australske universitetssektor de forgangne ca. 40 år. 
Sektoren har været domineret af neoliberale idealer, hvor der politisk udtrykkes 
en tro på, at ved at regulere uddannelse som et marked, får man også det 
bedst mulige udbud (Ball, 2012, p. 3). I de store træk er der grundlæggende 
lighedstegn mellem den politik, der har præget universiteterne i Danmark de 
forgange 10-15 år, og den måde, Australien har skruet sit uddannelsessystem 
sammen på siden 1980erne.

I de fleste af Australiens større byer er der flere universiteter repræsenterede, 
mellem seks og femten, som er i konkurrence med hinanden. Jeg antog derfor, 
at min chance for at finde et relevant universitet for mit feltarbejde var størst i 
en af byerne. På daværende tidspunkt var mit ønske at finde et sted, hvor de 
udviklede Massive Open Online Courses (MOOCs), der er gratis 
universitetsinitierede onlinekurser, ofte med flere tusinde deltagere. Jeg skrev 
til den e-learning ansvarlige på et universitet, der udbød MOOCs. Svaret lød: 

“Unfortunately we are unable to host a visit due 
to the sheer number of requests and projects we 
are supporting at the moment in the MOOC area”. 

Mit første forsøg var fejlslagent. Jeg ændrede strategi, og valgte at skrive 
direkte til en række undervisere, der underviste på MOOCs. Ud af de syv jeg 
skrev til, svarede ingen. Heller ikke på telefonopkald. Mismodig begyndte jeg at 
kigge efter andre universiteter, der udbød online education, og overvejede 
måder at etablere kontakt på. Gennem en tidligere arbejdsgiver fik jeg kontakt 
til en australsk bekendt, men heller ikke denne vej rundt, kunne jeg komme i 
kontakt med nogle, der ville give mig adgang til at følge deres arbejde med 
online education. Det nåede et frustrationsniveau, der fik mig til at notere:
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”Intet har givet pote endnu, så det er en smule på 
kanten. Det her skal lykkes.”
(Note 10. september 2014).

I fjerde forsøg, gennem en anden kollega, lod det sig gøre at få sat et møde op 
med Hector fra DepEd, der tilfældigvis kom til Danmark et par uger senere. 
Han sagde, at det ikke var noget problem, at jeg kom til deres afdeling og 
fulgte deres igangværende aktiviteter med online education. Det var en 
lettelse, men samtidig var jeg også gået på kompromis med nogle af mine 
selektionskriterier. Det var ikke MOOCs de arbejdede med, og som jeg forstod 
på Hector, var det relativt nyt, at de var gået over til online education. Det viste 
sig senere hen at være en styrke for studiet, at der ikke var tale om ”cutting 
edge” eller ”state-of-the-art” indenfor online education, men i stedet at det var 
en ordinær afdeling med begrænsede ressourcer. Det var et indblik ind i ”state-
of-the-actual” (Selwyn, 2008), som det ser ud der, hvor online education ikke er 
en stor prioritering og skal passes ind i en øvrig hverdag. 

Forud for afgang, havde jeg planlagt, hvad jeg ville spørge ind til, og hvordan 
jeg ville spørge ind, ud fra mit kendskab til felten. Følgende spørgsmål var 
ledende for mit arbejde:

“What priorities are made according to technology 
and how do the technologies either rely on, 
affect, disrupt or amplify what the academic 
staff, technicians and students understand by 'a 
teacher'?“
(Forberedelsesdokument, december 2014).

Til en hvis grad holdte både min erkendelsesinteresse og design gennem 
forløbet, men jeg foretog også ændringer, hvoraf især to var af større 
betydning for projektets endelige udformning. Den ene vedrører en forskydning 
fra at fokusere på underviseren til i stedet at kigge på autoritet. Jeg blev mere 
interesseret i autoritet forstået som en ’underviserhed’ end de konkrete 
undervisere. Samtidig blev jeg løbende ved med at stille mig selv spørgsmålet: 
Hvem og hvad bestemmer egentligt, hvad der foregår? Begrebet om autoritet 
syntes at lade mig overkomme både at fokusere på en konkret underviser, og 
også at adressere spørgsmålet om, hvad (hvilken autoritet), der giver retning til 
informanternes handlinger med og i teknologi. Den anden større ændring var i 
relation til forskningsdesignet. Som forskningsspørgsmålet ovenfor indikerer, 
havde jeg planlagt at følge studerende også. Det endte jeg kun med at gøre i 
mindre grad, og i den endelige analyse er de tangerende til fraværende. Dette 
valg er dels fordi, at det var overordentligt svært at få adgang til de studerende. 
Geografisk, fordi de var ofte spredt udover landet13. Etisk, fordi mit projekts 
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formål og de spørgsmål, jeg stillede, skulle godkendes af universitetet gennem 
en længere proces med mange led. Dette havde jeg ikke været opmærksom 
på inden afgang, og at gennemgå og bruge ressourcer på en sådan 
godkendelse under feltarbejdet, vurderede jeg, ville være en uhensigtsmæssig 
prioritering. Denne vurdering foretog jeg på baggrund af, at jeg i løbet af 
projektets første uger havde fået en indgående interesse for forholdet mellem 
underviser og supportere, og at der lod til at være mere end rigeligt at dykke 
ned i der. Derfor er dette også blevet projektets endelige empiriske 
omdrejningspunkt.

Under feltarbejdet

Figur 2: ”Meta-hodos”, efter endt rejse, kan man kigge tilbage og se alle ens omveje og vildfarelser, og 
at der havde været en nemmere, direkte vej.

Etymologisk kommer metode af meta-hodos – efter rejsen. Når man skriver et 
metodeafsnit svarer det til at kigge tilbage og se på den sti man er gået ad, og 
forklare, hvorfor man valgte den vej, man gjorde. Sådan en beretning forfalder 
hurtigt til en art efterrationalisering, hvor man beskriver den lige vej, man er 
gået, for at nå hen til der, hvor resultatet lå. Som om, man vidste på forhånd, at 
lige præcis den vej ville føre til målet. I det følgende vil jeg så vidt muligt give 
læseren et indblik i, hvordan min vej har set ud – ikke den lige vej, jeg kunne 
være gået, men den vej jeg er gået med de blindgyder, vildfarelser og omveje, 
processen har været præget af. 

13 Hvilket jo kan synes selvindlysende, når jeg ovenfor samtidig havde brugt netop 
geografisk afstande som et belæg for valget af Australien. Min konklusion er, at for at forstå 
hvad ”store afstande” egentlig betyder, bliver man nødt til at opleve dem. Det gør man i 
Australien.
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Afsnittet indledes med et dataoverblik med efterfølgende etiske overvejelser. 
Herefter vil de valgte metoder samt deres udfordringer blive gennemgået. Det 
gælder deltager-observation, hvor fokus vil ligge på positionering som en 
særlig udfordring, og det gælder interviews og internetetnografi.

Dataoverblik
Mit feltarbejde på DepEd forløb fra 5. februar til 3. juni 2015, som svarede til et 
semesters varighed. Jeg delte mit etnografiske engagement op i to 
overordnede spor: Et, der knyttede sig til underviserne og et, der knyttede sig 
til supporterne. 

For undervisersporets vedkommende fulgte jeg gennem hele semestret tre 
Flexi-kurser med ugentlig synkron undervisning 2-3 gange, online og/eller 
fysisk. Dertil en række asynkron undervisning, såsom løbende diskussioner. 
Derudover var der en række kurser, hvor jeg deltog i enkelte sessioner. Jeg fik 
adgang til alle kursernes online elementer. Det vil sige platforme og software 
for interaktion og tilrettelæggelse. Udover at observere og deltage i 
undervisningen tilstræbte jeg at mødes med underviserne på campus inden 
undervisningen for enten at høre om, hvordan de havde forberedt sig eller 
deltage i selve forberedelsen og fungere som sparringspartner for dem. På et 
enkelt af kurserne, hvor der var tilknyttet seks undervisere, var der løbende 
møder og e-mail udvekslinger undervisergruppen i mellem. Dem deltog jeg 
også i.

For supportsporets vedkommende, aftalte jeg faste ugedage med dem, tirsdag 
og torsdag, hvor jeg fik tildelt en skrivebordsplads i deres supportkontor på 
campus. Her observerede jeg, hvordan de samarbejdede og snakkede om 
forefaldende arbejdsopgaver knyttet til support, teknologi og undervisning. 
Hver anden tirsdag havde de holdmøder, hvor jeg også deltog. De arrangerede 
løbende kurser og workshops for underviserne, hvor de kunne lære 
teknologierne at kende. Disse kurser deltog jeg også i. 

Dertil tilstræbte jeg at holde mig ajour på afdelingens intranet, hvor der blev 
annonceret forskellige arrangementer som fx gæsteforelæsninger, receptioner 
eller frokostarrangementer. Disse deltog jeg i, i det omfang det kunne lade sig 
gøre. Disse arrangementer var ikke specifikt målrettet support, teknologi eller 
undervisning, men gav en idé om afdelingens kultur i form af dens 
fokusområder, engagement og prioriteter. I løbet af opholdets sidste måned 
aftalte jeg at lave individuelle interviews med fire ansatte i supportholdet samt 
deres leder. Derudover lavede jeg individuelle interviews med seks af de 
undervisere, der var tilknyttet de tre kurser, jeg fulgte gennem hele semestret.
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Det datagrundlag, der ligger til grund for afhandlingens analyse, og som er 
importeret til kodning i den kvalitative analysesoftware, Nvivo ser således ud:

DATAFORMAT OMFANG

DIGITALE FELTNOTER RENSKREVET, 
CA. SIDER.

250

SCREEN DUMPS 86

BILLEDER 56

DOKUMENTER OG E-MAILS 517

INTERVIEWS AF 1-2 TIMERS VARIGHED 11 (ca. 275 
sider)

OPTAGELSER AF 
FORBEREDELSESMØDER

4

Etik undervejs
Etisk forsvarlig forskningspraksis er ikke noget, man praktiserer, ved at have et 
obligatorisk etikafsnit, men noget der skal gennemsyre alle de valg, der er 
foretaget i forskningsprocessen – fra ansøgning til publikation. Etik og metode 
handler begge dele om, hvordan man gør. Det er show it, don’t, tell it. Med det 
være sagt, er det stadig på sin plads at dedikere særskilt plads til at 
eksplicitere nogle af de etiske beslutninger, som for mig har været særligt 
presserende. Før vi går videre til de konkrete dilemmaer, og de veje jeg har 
valgt, er det imidlertid nødvendigt med en afgrænsning af spørgsmålet om, 
hvad der gør noget til en etisk problemstilling. Dette spørgsmål kan besvares 
på to måder, der er hinanden gensidigt supplerende: Etik er både en formsag 
og en fornemmelse. Dels kan etiske problemstillinger karakteriseres ved at 
vedrøre formaliserede standarder eller retningslinjer for, hvad god 
forskningspraksis- og integritet indebærer. I en dansk kontekst er især de tre 
principper ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed fra Den danske kodeks 
for integritet i forskning (Pedersen et al., 2015) gode orienteringsnøgler. Disse 
har været overordnede og styrende principper for min forskningsadfærd. 
Afsnittet her tjener også til formål at illustrere og redegøre for, hvordan jeg har 
tilstræbt ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed i egen forskningspraksis. 
En anden formsag er, at projektet her er indberettet til Datatilsynet med journal 
nr. 2015-57-0002. 
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Men etik er ikke kun kodekser og journalnumre. Dette leder os hen mod den 
anden måde at identificere etiske problemstillinger på: Nemlig ved 
fornemmelsen i felten. Om forholdet mellem feltarbejde og etik skriver 
antropolog Marlene De Laine: ”In actual fieldwork, researchers experience 
ethical dilemmas with an immediacy and personal involvement that draws on 
intuition and empathy, feelings and emotion.” (2000, p. 3). I feltarbejdet bliver 
den abstrakte anden til et konkret menneske. De mennesker, for hvem det 
gælder, at man skal do no harm er konkrete mennesker, man har daglige 
møder med over længere tid. I disse møder er bekendtskab med et etisk 
kodeks ikke tilstrækkeligt for at handle forsvarligt. Der skal empati og intuition 
til at vide, hvordan det oversættes på en måde, hvor man ikke kompromitterer 
sine informanters grænser og privatliv: ”When confronted with an ethical 
dilemma, the researcher needs more than a code of ethics for guidance.” (De 
Laine, 2000, p. 3). Det ”mere”, der er behov for, er nok bedst forstået med 
reference til etik-begrebets etymologiske rod, ethos, der vedrører ”den rette 
karakter og de rette sædvaner, den rette levemåde og de rette 
omgangsformer.” (Fink, 2003, p. 1). Etik vedrører med andre ord, hvem man er 
– ikke kun som forsker nine to five – men også som person, som karakter. Når 
der undervejs i feltarbejdet opstår etiske dilemmaer, er det ikke, fordi man har 
en slet karakter, ikke har forberedt sig ordentligt hjemmefra eller ikke kan 
behandle andre mennesker ordentligt. Det er fordi feltarbejdet per definition 
handler om at lære, hvordan en radikal andethed tilskriver fænomener, 
begivenheder m.m. mening i hverdagen (Hastrup, 1991). I forsøgene på at 
lære dette, kan man – på trods af de bedste intentioner – komme til at forbryde 
sig på lokale kulturelle konventioner. Det er tit ved at overtræde normerne, man 
bliver klar over, at de er der. I stedet for at se disse som en forbrydelse, der 
helst skulle være undgået, er det en præmis for ”ethical problems are a 
necessary part of fieldwork.” (De Laine, 2000, p. 1). De kan sjældent forudses 
og opstår som oftest ex post factum (Fabian, 1991). Det er min forhåbning, at 
læseren forstår, at etiske dilemmaer ikke kun er problemer, men kan blive 
”analytisk signifikante gennem den refleksive transformation fra personlig til 
faglig erfaring.” (Buch, 2009, p. 78).

Observation, deltagelse og positionering
Hvad er deltager-observation?
I det følgende kommer en redegørelse for min adfærd under mit ophold i 
Australien. Overordnet trækker jeg på den etnografiske metode deltager-
observation. Dewalt & Dewalt definerer deltager-observation som 

“A method in which a researcher takes part in the daily activities, 
rituals, interactions, and events of a group of people as one of 
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the means of learning the explicit and tacit aspects of their life 
routines and their culture.” (2011, p. 1).

Den passus, kapitlet blev indledt med, bærer den præg af en klar frustration. 
Frustration – og beslægtet hermed forbløffelser og brud på forventninger – er 
en integreret del af deltager-observation. Det er det, fordi - i modsætning til 
mange andre metoder – så foregår deltager-observation ikke på forskerens 
præmisser, men i stedet på præmisser sat af informanter og den sociale 
kontekst, man som forsker indgår i. Det betyder også, at deltager-observation 
af natur er forbundet med en form for afmagt. Målet er ikke at tæmme felten, 
men i stede at lære at forstå, hvorfor folk gør og siger, som de gør ved selv at 
indgå i den. Og lære hvorfor der, som oftest, er en diskrepans mellem det de 
siger, de gør, og det, de gør. Erwin Goffman kalder det en ’teknik til 
underkastelse’: “It is one [a technique] of getting data, it seems to me, by 
subjecting yourself, your own body and your own personality, and your own 
social situation”. (1989, p. 125).

I figur 3 præsenteres et illustrativt kontinuum beskrevet af Dewalt & Dewalt 
(2011, pp. 21-24), som viser graderne af engagement spændt ud mellem ren 
observation og ren deltagelse. Jeg har visualiseret deres kontinuum og 
placeret de forskellige kontekster, jeg indgik i under mit feltarbejde alt efter, 
hvor involveret, jeg har været. Dette er for at give læseren en idé om, dels 
hvordan deltager-observation kan gradbøjes, dels hvordan jeg selv har 
forvaltet dette i praksis. 
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Figur 3 Dewalt & Dewalts fortolkning af Spradleys deltager-observationskontiuum, med angivelser af, 
hvordan de forskellige grader relaterer sig til kontekster, jeg er indgået i felten.

Der er ingen tvivl om, at i jo højere grad man har deltaget og mærket feltens 
funktionsmåde på egen krop, desto større indsigt får man også i den. Dette kan 
dog ikke direkte oversættes til, at figuren skal ses som en kvalitetsskala, 
således at jo mere deltagende, desto bedre datagrundlag er der genereret. Det 
afhænger af, hvilke spørgsmål man stiller til ens datagrundlag. Når jeg ikke har 
været aktiv deltager i alle kontekster, er det derfor både fordi, det ikke ville 
være hensigtsmæssigt, men også fordi, felten har sat begrænsninger for, hvad 
jeg kan deltage i hvordan. Kun sporadisk fik jeg lov til at undervise de 
studerende som ”hjælpetutor”, og der gik ligeledes forholdsvis lang tid før, at 
jeg blev fortrolig nok med supporterne til, at jeg kunne få lov til at hjælpe 
undervisere ind i mellem. Havde jeg fortsat mit feltarbejde udover de fire 
måneder, var der givetvis flere aktiviteter, jeg kunne have deltaget mere 
fuldbyrdet i. Andre interaktionsformer i felten er der også en naturlig 
begrænsning ved – fx e-mail korrespondancer, hvor jeg var på som cc. Skulle 
jeg have været aktivt deltagende i en e-mail korrespondance, skulle jeg sidde 
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med afsender og modtager, hver gang de skrev eller læste en e-mail. Formen 
på den måde, informanterne, især underviserne, arbejdede på, 
besværliggjorde det ind i mellem at deltage aktivt. Undervisning udgjorde kun 
én ud af mange opgaver for den informantgruppe, jeg refererer til som 
undervisere. Mange identificerede sig i højere grad med forsker-identiteten, og 
så primært undervisningen som en forpligtigelse. Flere foretrak ikke at arbejde 
på campus, og få havde planlagt, hvornår de foretog sig noget undervisnings- 
eller teknologirelateret. Det afstedkom hurtigt det velbeskrevne it’s all 
happening elsewhere-syndrom (Lacey, 1976). På den ene side 
besværliggjorde det delvist empiriindsamlingen, på den anden side var netop 
disse forhold vigtig empiri i sig selv, fordi det siger noget om, hvad det er for en 
større strategisk og organisatorisk kontekst, online education er placeret i. 

Jeg udviklede løbende måder at håndtere dette på. Jeg maksimerede mit 
tilstedevær på campus, for derved at forøge mine chancer for at ”dumpe” forbi 
noget relevant. Derudover gav jeg informanterne små post-its med mit navn, 
mail og telefonnummer, som de kunne sætte på deres computerskærm. Det 
kunne minde dem om mig, når de foretog sig noget, der havde med deres 
undervisning at gøre. 

Positionerings-zigzag
At gennemføre et feltarbejde på en australsk humanistisk universitetsafdeling 
er ikke problemfrit. Det er jeg ikke den første til at erfare. Hammersley og 
Atkinson noterer, hvordan det vurderende blik fra informanter, der selv er 
bekendte med kvalitativ forskningsmetode, kan påvirke processen, og at det 
kan føre til en modstand i at indvillige i forskningen, hvis ikke de er ”enige” i 
måden, det skal gøres på: ”This problem of resistance may be especially 
acute, of course, where the people being studied are academics.”(2007, p. 24).

I det følgende beskriver jeg, hvordan jeg kontinuerligt blev adresseret som 
student af underviserne eller visiting scholar af supporterne. Dette viste sig ikke 
kun at være en metodisk problemstilling, men også en etisk. Metodisk, fordi 
disse positioner begrænsede min adgang til data og etisk, fordi det blev 
besværliggjort at gøre opmærksom på mit ærinde som forsker.

For at imødekomme dette, tog jeg konkrete initiativer og således fik jeg 
gradvist rykket min position i felten fra student og visiting scholar til, at 
underviser-informanterne begyndte at betragte mig som og gøre brug af mig 
som supporter, og supporterne begyndte at se mig og adressere mig som 
underviser. En udvikling i positionering, der var langt mere gunstig og åbnende 
i forhold til det empiriske materiale, jeg ønskede at indsamle. Positionering er 
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nemlig afgørende for, hvad man kan deltage i i felten, og derfor også for, 
hvilken karakter, ens empiri antager (Hasse, 2011, p. 120). 

Før vi går videre, er det nødvendigt med en afklaring af, hvad jeg mener med 
positioner og positionering. Hastrup skriver om positionering, at det er ”at 
indtage en tilgængelig rolle – en lokal kategori, der er knyttet til det empiriske 
felt” (citeret i Hasse, 2011, p. 13). I sin korteste form kan positionering forstås 
som det, man er for den anden. Ens position er svaret på spørgsmålet om, 
hvad informanten ser mig som. Når der alligevel er en vis kompleksitet i dette, 
er det fordi positioner ikke er statiske, men er til forhandling, og fordi de ikke 
står skrevet i panden på folk, men skal læres og erfares. Når Hasse og Hastrup 
skriver om positioner, som noget man indtager, kunne man fristes til at tro, at 
positionering er en viljesbetonet handling på forskerens præmisser (”at 
indtage”). Jeg vil i det følgende argumentere for, at positionering i ligeså høj 
grad sker på feltens præmisser, og at man som etnograf kan få fornemmelsen 
af at blive interpelleret, jf. den afmægtighed, jeg tidligere skrev deltager-
observation er præget af. Positionering og positioner er samtidig en relation og 
en proces:

“An individual emerges through the processes of social 
interaction, not as a relatively fixed end product but as one who 
is constituted and reconstituted through the various discursive 
practices in which they participate.” (Davies & Harré, 1990, p. 
46). 

For at udfolde positioneringen som en metodisk og etisk dimension i 
feltarbejdet, kræves derfor et analyse- og fortolkningsarbejde, for svaret findes 
ikke ved at spørge informanten: ”hvad ser du mig som?”, men handler om 
tydninger af, hvordan der bliver reageret på ens handlinger som forsker i felten. 
Hvor Davies & Harré ovenfor betoner det som en diskursiv proces, vil jeg i de 
følgende afsnit tilføje dimensionerne ting, krop og etik. Det skal ikke læses som 
en kritik af et ufuldendt positioneringsbegreb, men som min tilføjelse i denne 
konkrete analyse. 

Zig-zag 1: Fra studerende til supporter og sparringspartner
Jeg ankom til Australien i februar 2015. Jeg var på det tidspunkt 25 år, og fordi 
mit stipendiat var finansieret på en 4+4-ordning, var jeg stadig ikke færdig med 
min kandidatgrad på det tidspunkt. I en dansk kontekst var jeg ikke kun formelt 
studerende, men identificerede mig også med dette. Dette kom især til udtryk 
ved, at jeg selv tænkte om min tid i Australien som udveksling. Et begreb, der 
for mig var tæt associeret med det at være studerende. Endvidere rejste jeg 
med min kæreste, der formelt var på udveksling på en hospitalsafdeling, og vi 
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boede i et bofællesskab, hvor der også boede studerende. Jeg stod på mange 
måder i studentikositet til halsen, mens jeg var afsted. Efter mit første møde 
med mine to gatekeepere, Hector og Martha, noterede jeg følgende:

”De spørger ikke ind, men ser lyttende ud. Det har 
karakter af en eksamen, bortset fra at vi sidder i 
en lænestol på en campus-café.” 
(Feltnote 12. februar 2015)

Laura Nader argumenterer for, at etnografisk arbejde ufravigeligt er baseret på 
kulturelle komparationer (Nader, 1994). Disse kan være mere eller mindre 
eksplicitte. Havde jeg haft som eksplicit ærinde at sammenligne dansk 
undervisningspraksis med australsk, havde mit forskningsdesign adresseret 
det ved, at jeg havde foretaget studier begge steder. At jeg eksklusivt baserer 
min analyse på data fra Australien betyder imidlertid ikke, at der ikke er tale om 
komparation. I stedet er der tale om implicitte komparationer (Hasse, 2011, p. 
154). Implicitte komparationer indebærer, at ens sammenligninger som forsker 
oftest er uerkendt i situationen, og at man komparerer den studerede kultur 
med den kulturelle baggrund, man selv kender til eller kommer fra. Hasse 
citerer Nader for at sige ”vi forskere skriver om os selv, netop når vi tror, vi 
skriver om andre.”(Hasse, 2011, p. 154). Man kan udlægge den ovenstående 
café-sekvens på to måder med dette in mente. Det ene er, at jeg med et 
kendskab til institutionen ”eksamen”, fra min baggrund som studerende, tolker 
deres adfærd på en særegen måde; som ”eksaminatorer”. Men komparationen 
siger ikke kun noget om det, jeg oplevede, de gjorde. Den siger også noget om 
mig. Min (implicitte) komparation med en eksamenskontekst afspejler i høj 
grad, hvordan studerende-positionen indledningsvist har formet min egen 
fortolkningsramme for det, jeg har oplevet. Jeg skrev ikke kun om felten, men 
også om mig selv.

Dette taget i betragtning, er det måske heller ikke så mærkeligt, at jeg for 
mange af underviserne, som jeg fulgte på DepEd, også blev betragtet som en 
studerende. Dette var for dem den mest meningsfulde kategori, de kunne putte 
mig i. DepEd havde i forvejen op imod 40% udvekslingsstuderende, og på den 
måde var min udenlandske baggrund ikke noget, de studsede over. Med min 
relativt unge alder, 25 år, blendede jeg også kropsligt ind i rollen og var på 
udseendet svær at skelne fra en studerende, fordi jeg delte en række 
ufravigelige præ-konfigurerede kropstegn med andre studerende 
(Søndergaard, 2006): Min alder, etnicitet og køn. Det var altså ikke kun min 
egen uerkendte selvforståelse, der spillede ind på, at jeg modtog mig selv som 
studerende. Også de sansedata, mit blotte kropslige tilstedevær har givet 
underviserne, har fungeret som bias for, hvordan de kunne forstå mig på en 
meningsgivende måde.
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I starten var der noget komfortabelt ved at indtage studerende-positionen, fordi 
det var en relationsform, der var velkendt for underviserne og mig selv. Det var 
på intet tidspunkt mit ærinde at være ’undercover’ eller give mig ud for at være 
studerende. Hver underviser, jeg snakkede med, tilstræbte jeg at gøre 
opmærksom på både, hvorfor jeg var der, og hvad jeg søgte at få ud af det. 
Dewalt & Dewalt beskriver etableringen af rapport, at det beror på en gensidig 
indforståethed: ”Rapport is achieved when each is committed to help the other 
achieve his or her goal” (1998, p. 268). Jeg var kommet overens med flere 
undervisere, men det gik op for mig, at det var på de gale præmisser, nemlig 
underviser-studerenderelationens præmisser. Efter et par uger skriver jeg i 
mine feltnoter:

”Jeg har snakket med flere undervisere. Spurgt 
til, hvad de underviser i. Måske nogle af dem ser 
mig som en overenergisk studerende. Det gør mig 
måske interessant for dem, jeg ”begærer dem”, men 
det lukker også nogle døre: Hvis jeg er 
studerende, er der ting, de ikke vil dele med mig? 
Fx deres forberedelse og frustrationer?”
(Feltnote d. 26. februar 2015).

De døre, det lukkede at blive betragtet som studerende, var kritiske for mit 
forskningsdesign, der netop handlede om at snakke med underviserne om 
formen på deres undervisning givet det online modus, hvordan de forberedte 
sig og især også, hvilke frustrationer det gav anledning til. Chancen for, at jeg 
ville få indsigt i dette var minimal, hvis de betragtede mig som studerende: 
”Den indledende position, der giver adgang til felten, er ofte afgørende […] 
fordi den sætter fremtidige betingelser for deltagelse og dermed læring i det 
empiriske felt.” (Hasse, 2011, p. 114). 

Det asymmetrisk lærer-elev magtforhold begyndte at tage til. Det 
kompromitterede det forhold, jeg tilstræbte at etablere og som var en 
forudsætning for at, jeg kunne blive en fortrolig sparringspartner for dem. Jeg 
ønskede at sparre med dem omkring deres undervisning, og at de ville finde 
det naturligt at vise sig som sårbare eller fejlbarlige overfor mig. I praksis betød 
det, at jeg overvejede, hvordan jeg kunne undslippe studerende-kasketten, og 
markere mig som etnograf og ligebyrdig. Dette var ikke kun af hensyn til min 
erkendelsesinteresse, men i høj grad også fordi det føltes etisk forkert, hvis de 
troede – på trods af, at jeg gjorde opmærksom på mit ærinde – at jeg var 
studerende. Det var som om, jeg var kørt ind på motorvejen ad den gale 
tilkørsel, og det blev et spørgsmål for mig, hvordan jeg kunne køre fra og køre 
til på en ny tilkørsel, hvor jeg ville blive positioneret anderledes.
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Jeg tog derfor en række konkrete initiativer, der spillede på en form for materiel 
positionering, som også relaterer sig til det, Don Ihde kalder krop 2 eller den 
kulturelle krop. Det den måde, vi vælger at mærke vores krop på, som andre 
bemærker (2002, p. xi).  Jeg begyndte at bruge forskellige ting. Jeg begyndte 
at gå med en medarbejder-keyhanger med universitets navn og logo på, som 
hang ud af min lomme, så jeg signalerede, at jeg var en del af institutionen. 
Jeg begyndte at gå daglige ture på medarbejdergangene på 2., 3. og 4. sal på 
campus, hvor studerende ikke kom, så jeg synliggjorde mig selv i de fysiske 
kontekster, der ellers var forbeholdt medarbejdere. Jeg havde ved min 
ankomst fået tildelt en besøgskonto, som jeg skrev e-mails til informanterne 
fra. Det gik op for mig, at den til forveksling lignede de studerendes e-mail 
adresser, hvorfor det kan have bidraget til forvirringen. Da jeg indså dette, 
begyndte jeg konsekvent at skrive e-mails fra min Aarhus Universitets-email, 
hvor jeg gjorde min signatur større, så de kunne se, at jeg ikke var studerende.

Mine initiativer virkede, og jeg kunne mærke at jeg langsomt blev re-
positioneret. I første omgang kom dette til udtryk ved et ubehag. Jeg havde en 
uge, hvor jeg havde svært ved at komme i kontakt med nogen. For ”hvis ikke 
jeg var studerende, hvad lavede jeg så?”. Chalotte, en underviser, som jeg 
først havde fået et godt forhold til og blevet fortrolig med, udtrykte pludselig en 
ny skepsis. En skepsis, hun ikke havde udtrykt tidligere, mens jeg for hende 
blot var studerende. Det gav mig en etisk uro, en fornemmelse af, at jeg på 
trods af at have haft de bedste intentioner, gjorde hende uret. Jeg snakkede 
med Chalotte efter at have fået adgang til hendes kursus, og jeg skrev 
følgende efter mødet:

”Jeg bliver bange pga. det etiske. Jeg forklarer, 
at jeg ser hende som en informant, og at hun 
selvfølgelig ikke behøver deltage. Hun nævner, at 
jeg jo allerede er i hendes unit på Moodle. Det 
har jeg dårlig samvittighed over.”
(Feltnote 14. april 2015)

Der var flere komplikationer i sagen. Havde jeg ikke aktivt forsøgt at vriste mig 
af med positionen som studerende, havde Chalotte givetvis ikke set et 
problem. Det var fordi, det nu var gået op for hende, at jeg var der som 
etnograf, at der pludselig var noget andet på spil. Det oplevedes ubehageligt, 
fordi jeg ad flere omgange havde fortalt, at mit ærinde var etnografisk, oplyst 
om mit projekts formål, at hun selvfølgelig ikke var tvunget til at deltage. Det 
havde hun været helt indforstået med. Det satte hun pludselig et retrospektivt 
spørgsmålstegn ved. 

Eksemplet er godt, fordi det viser, hvordan positioner er noget, der forhandles 
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og er i proces. Desuden viser det også, hvordan positionering ikke kun er et 
diskursivt anliggende, men også vedrørte mit udseende, min krop og endeligt 
også havde etiske dimensioner. Som det vil fremgå af analysen, var 
hændelsen ikke katastrofal for min relation til Chalotte, for jeg kom fortsat godt 
ud af det, og fulgte hende videre i hendes undervisning og brug af teknologi. 
Det viste sig, at hun intet havde imod selv at deltage som informant i mit studie. 
Men hendes relation til de studerende var det mest betydningsfulde for hende, 
og hun var meget påpasselig med at lade mig intervenere i den relation. Efter 
vores møde, indsatte hun den manchet på Moodle, som jeg tidligere havde 
sendt hende, men som hun dengang enten havde overset eller ikke set grund 
til at indsætte. Nu, da hun erkendte, hvad mit ærinde var, fik jeg også adgang 
på andre og for mig ønskværdige præmisser. På Moodle-siden satte hun 
teksten her ind:

Figur 4 Tekst indsat på Moodle, der orienterer studerende om mit tilstedevær.

At jeg blev adresseret som studerende, og qua min biografiske situation også i 
høj grad kunne identificere mig med positionen selv, var ikke kun en ulempe. 
Selvom jeg i mit forskningsdesign har foretaget et umiddelbart kontroversielt 
valg ved at ekskludere de studerende som empirisk perspektiv på 
autoritetsrelationer, udebliver det ikke helt. Min egen position som studerende 
betød, at jeg også selv kunne deltage som studerende, ved forholdsvist nemt 
at kunne leve mig ind i rollen og mærke, føle og observere, hvordan 
underviserens handlen og gøren blev oplevet. Ikke af andre studerende, men 
af mig selv som en ”quasi-studerende”. Dette datagrundlag har selvfølgelig 
sine begrænsninger, for jeg har ingen data fra andre studerende at spejle min 
egen perception i, men samtidig var jeg til stede i klasserum og overså online 
diskussioner mellem studerende. Jeg vil argumentere for, at min egen 
oplevelse som studerende i afmålt grad kan indgå som et perspektiv i analysen 
af autoritetsrelationer, der repræsenterer studerende, hvor det viser sig 
relevant.

Så vidt har jeg beskrevet, hvordan jeg gik fra at blive positioneret som 
studerende til etnograf. Hvis vi genkalder os Hastrups definition af, hvad en 
position er, så er det en kategori og rolle man tildeles af felten. Selvom jeg 
lavede feltarbejde på en humanistisk forskningsafdeling, hvor en del af 
personalet derfor var bekendte med denne position, var det ikke fordi, DepEd 
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havde et hold af etnografer rendende. Etnograf-position var derfor ikke et nyt 
permanent positionelt opholdssted for mig. Jeg betragter den tid, hvor jeg blev 
identificeret som etnograf som en art liminalfase i feltarbejdet: ”Liminal entities 
are neither here nor there; they are betwixt and between the positions assigned 
and arrayed by law, custom, convention, and ceremonial.” (Turner, 1969, p. 
95). Gradvist begyndte underviserne, herunder især Chalotte, at se mig som 
en teknisk håndsrækning. Hun oplevede, at hun kunne drive fordel af mit 
tilstedevær i den online undervisning, og jeg begyndte selv at identificere 
forskellige måder, jeg kunne hjælpe hende på. En af de tilbagevendende roller, 
jeg påtog mig var at logge ind i Adobe Connect sammen med Chalotte ti 
minutter inden de studerende, så vi sammen kunne tjekke at lyd og kamera 
virkede. Fra min liminale anti-position som etnograf, blev jeg i Chalottes øjne til 
en supporter. Det tiltog i takt med, at jeg også fik et mere indgående kendskab 
til supporternes arbejde, som jeg vil beskrive nedenfor.

Zig-zag 2: Fra visiting scholar til underviser og lærling
Jeg har beskrevet ovenfor, hvad den umiddelbare positionering som 
studerende betød for adgang og sociale bånd i løbet af de første uger af mit 
feltarbejde. Denne relation udspillede sig udelukkende mellem mig og 
underviserne. I mit forskningsdesign havde jeg også tænkt at inkludere et 
andet perspektiv, som jeg i mangel af bedre ord havde kaldt teknikere. I 
projektet er det dem, jeg kalder supportere. På et stort universitet er der 
adskillige afdelinger, der arbejder med support og it. Det tog mig noget tid i 
felten at identificere dem, som syntes at være mest relevant for mit arbejde. 
Dette afsnit vil jeg forbeholde hvordan der – parallelt med 
studerendepositionen – også var en anden position, jeg først drog fordel af, 
men siden blev en ulempe.

Da jeg først fandt frem til supportenheden, var det en lettelse. Ikke kun fordi jeg 
havde fundet dem, men også fordi de var enormt flinke og imødekommende. 
Som med underviserne tilstræbte jeg som det første at oplyse om mit opholds 
indhold og formål. Jeg præsenterede, at jeg var på feltarbejde og sagde, at mit 
projekt handlede om online education og samarbejdsrelationer, og om det var 
ok, at jeg fulgte dem i deres arbejde14. Gradvist gik det op for mig at de, qua 
deres opdrag – at servicere og supportere – var enormt høflige udadtil, og nok 
især overfor nytilkomne. De så mig som en visiting scholar, hvis fornemste job 
det var at hjælpe og sørge for, at jeg havde en god oplevelse, så længe jeg var 
der. Derfor havde de kontinuerligt også været ekstremt behjælpelige med at 
tilføje mig til kurser i Moodle og give mig moderator-beføjelser på lige fod med 
underviserne. Ved en konkret episode gik det op for mig, at de måske, ligesom 

14 Jeg gav dem i øvrigt en sidelang projektbeskrivelse, hvis de ønskede det.
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underviserne, ikke helt havde forstået mit ærinde, og per refleks var service-
mindede overfor ”den fremmede”, og at de derfor havde sagt, at det var fint 
med dem, hvad jeg gjorde.

Jeg havde snakket med holdlederen, Maxwell, om jeg kunne komme ned og 
sidde på 2. sal hos dem på nogle faste tidspunkter. I starten syntes de, det var 
mærkeligt, men i retrospekt forstår jeg, at de indvilligede, fordi de har troet, jeg 
savnede selskab, og da jeg jo forskede i noget med teknologi og læring, var 
det jo ikke helt skævt at sidde sammen med dem. Måske de ligefrem følte sig 
smigrede over at have en forsker på besøg. ”Penny-drop moment”, hvor det gik 
op for mig, at de ikke havde fået begreb om, hvad jeg havde for, var da jeg en 
dag sad hos dem, og Maxwell, holdlederen sagde, at de skulle til holdmøde i 
supportgruppen. Jeg var velkommen igen efter kl. 14, hvor holdmødet var 
færdigt. Denne tilbagemelding gjorde det klart for mig, at de sandsynligvis 
havde misforstået mit ærinde, fordi det jo netop var at deltage i begivenheder 
som deres holdmøde, der havde min interesse. Jeg skriver i mine feltnoter i 
marts:

”På den ene side er supporterne de mest hjælpsomme 
og imødekommende. De har været tilstede hver 
eneste gang og svarer hurtigt på mails. Problemet 
for mig er den måde, de forstår mig på. De forstår 
mig som en uddannelsesforsker på gæsteophold, 
hvorfor de servicerer mig på lige fod med de andre 
forskere. De har ikke forstået, at jeg er her som 
etnograf, der er interesseret i deres daglige 
arbejde. Det er svært for mig at komme udover den 
position, men jeg antager at det blot tager noget 
tid?”
(Feltnote 27. marts 2015)

Udfordringen for mig blev skærpet: Jeg skulle vise, ikke kun fortælle, at jeg var 
der ikke som visiting scholar, men som etnograf, der var interesseret i deres 
hverdag og arbejde. Måden jeg gjorde det på var at nedtone spørgsmål, der 
vedrørte videnskabeligt indhold (såsom relationen mellem instructional design 
og kognitivisme, som supporteren Clara bragte på banen en dag). Jeg havde i 
første omgang ført mange af den type samtaler med dem, fordi de også brød 
sig godt om at blive adresseret som nogle, der vidste noget om pædagogik og 
læring. Jeg begyndte at stille spørgsmål, der i højere grad relaterede sig til 
teknikken så som serverkapaciteten på afdelingen, forskellen på HTML5 og 
flash m.v. Samtidig var jeg mere insisterende i mit tilstedevær hos dem. En dag 
var der et arrangerement for hele campus. Dem, der gik en kilometer, fik gratis 
frokost. Jeg gik med supportholdet. Efter gåturen, noterer jeg: 
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”De bliver trætte af at spille flinke og 
imødekommende overfor mig. Det kan jeg allerede 
se.”
(Feltnote 30. marts 2015)

Jeg havde på en måde overskredet tærsklen for, hvor langt de kunne gå i 
deres support af mig som visiting scholar. På samme måde, som det havde 
været bekvemt, men uhensigtsmæssigt, at indgå i en studerende-relation med 
underviserne, havde det også været bekvemt, men uhensigtsmæssigt, at være 
en visiting scholar for supporterne, fordi det afskrev mig adgang til interessante 
kontekster, såsom holdmøder. Måden jeg omgik det på, var ved at være 
insisterende i mit tilstedevær. 

Samtidig med, at jeg fik et mere intimt kendskab til underviserne og fik indblik i 
hvad og hvordan de gjorde, begyndte supporterne også at blive interesserede i 
dette. Jeg fik en værdi for dem, fordi de kunne bruge mig som 
sparringspartner, som underviser. Af loyalitetshensyn var jeg sparsom med at 
rapportere, hvad konkrete undervisere havde sagt eller gjort, men jeg kunne 
kommentere på fx supportholdets nye tutorial-videoer fra et 
underviserperspektiv. Jeg begyndte ofte at bruge vendingen: ”From a teacher 
perspective, I think…”. Samtidig fik de en interesse i, at jeg også opnåede et 
kendskab til deres arbejde, fordi jeg omgik underviserne, og de derfor gerne 
så, at jeg fremhævede særlige muligheder i teknologien, såsom forskellige 
funktioner i Adobe Connect. Mit forhold til supporterne antog derfor også 
karakter af en mesterlære-relation, hvor jeg ikke kun fik indblik i teknikken, men 
gennem dette også fik indblik i de sociale relationer, supporterne havde til 
hinanden og resten af afdelingen. På trods af at mit projekts fokus retter sig 
mod sofistikerede og digitale teknologier, deler det en række ligheder med 
klassiske antropologiske studier i mesterlære af klassiske håndværk (Coy, 
1989). Efter at have fundet min plads som en blanding af underviser-
sparringspartner og lærling, etablerede jeg et andet forhold til supportgruppen. 
En måned efter ovenstående episode, noterer jeg:

”Jeg ankommer. Rasmus råber velkommen ud af 
vinduet – jeg råber tilbage. Lidt dejligt med en 
velkomst, når nu jeg har været væk i sidste uge. 
Har været syg.”
(Feltnote 8. maj 2015).

Rasmus, en af supporterne, byder mig velkommen på samme måde, som jeg 
har set ham gøre til andre fra supportholdet. 
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Jeg fik adgang til at producere en type data, der reflekterer, hvordan de to 
forskellige informantgrupper arbejder, og hvordan deres arbejde krydser 
hinanden. Dette gjorde jeg på baggrund af positioneringszigzag, hvor mine 
endelige positioner blev som henholdsvis supporter overfor underviserne, og 
underviser overfor supporterne. Dette var forudsat, at jeg opnåede en accept af 
min position. En positionsaccept er afgørende for, hvad man får adgang til og, 
hvad man selv kan gøre som deltagende:

”[…] jo mere de lokale folk accepterede min rolle som hørende 
hjemme i deres virkelighed, og jeg accepterede den rolle, de 
placerede mig i, jo lettere var det for mig at "lyde igennem" 
rollen.” (Hasse, 1995, p. 58).

Felten og internetetnografi
De ovenstående zig-zagture kan læses som beretninger om, hvordan jeg har 
bevæget mig i felten. Sammen med indledningens introduktion til DepEd og 
Flexi tegner konturerne sig af, hvad det er for en empirisk kontekst, mit studie 
er forankret i. Imidlertid er det ikke tilstrækkeligt at insinuere, hvordan felten 
tager sig ud – det må også adresseres eksplicit i metodiske overvejelser. I den 
antropologiske litteratur har feltbegrebet en lang historie (Hastrup, 2003, p. 13). 
Om feltbegrebet skriver Hastrup at ”selvom antropologen ikke i fysisk forstand 
kan se alt, må felten afgrænses på en måde, der gør at vi kan kende den hele.” 
(2003, p. 15). Den afgrænsningskunst Hastrup her appellerer til, vælger jeg at 
forholde mig til gennem kontekstbegrebet. I deres diskussion af 
kontekstbegrebet, fremhæver Gulløv og Højlund, hvordan konteksten kan 
afgrænses på forskellig vis – herunder ved stedet som kontekst og sociale 
kategorier som kontekst (2003, p. 346ff). Begge dele er relevante at adressere, 
når det kommer til feltens afgrænsning. Som et sidste afgrænsningstræk vil jeg 
fremhæve internettet og de online elementer som en betydelig del af felten 
også – en teknologisk kontekst. På tværs af de disse tre afgrænsningsformer 
gør der sig det gældende, som afhandlingens titel ’Online education bag 
scenen’ i sig selv reflekterer, at jeg har en særlig interesse i de kontekster, som 
udgjorde forudsætningerne for, at online education overhovedet kunne finde 
sted. Det er på baggrund af dette, at jeg var nødt til at være til stede, ikke kun 
på skærmen, men også bag(ved) skærmen. 

Hvad stedet som kontekst angår, er en klar afgrænsning af felten de fysiske 
rammer, mit feltarbejde har fundet sted indenfor. Når jeg refererer til DepEd 
refererer jeg dels til en organisation, men i høj grad også til de fysiske 
faciliteter, organisationen fortrinsvist var lokaliseret i. En 5. etagers bygning på 
et større universitetscampus. DepEd havde sin egen bygning, hvor hver enkelt 
etage var inddelt således, at der i stuen var møde-, undervisningslokaler samt 
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reception. På 1. sal var der studiefaciliteter såsom læsepladser og åbne 
arealer. På 2. sal var der servicepersonale – fra marketing til research advisors 
samt de supportere, jeg fulgte. På 3.-5. sal var der ledelse, forskerkontorer og 
mødelokaler. På 3. sal havde jeg et bord på et fælleskontor. På mange måder 
minder denne kontekstafgrænsning om en klassisk antropologisk, for så vidt at 
det drejer sig om, at jeg rejste til den anden side af kloden for at opholde mig et 
bestemt sted i en periode. Med andre ord en klar kontekstafgrænsning i tid og 
rum. 

Når denne afgrænsninger alligevel ikke helt slår til, er det fordi, jeg også 
bevægede mig uden for den 5. etager høje bygning. Rettesnoren for disse 
bevægelser var, at jeg også arbejdede med en begrebslig kontekstafgrænsing, 
inspireret af Højlund og Gulløvs sociale kategorier. Det betød, at når jeg hørte 
begreberne support og/eller flexible, blended, flipped learning – altså begreber 
der klingede af noget med teknologi og online education – fulgte jeg sporet. 
Det fik mig også ud af bygningen. Bl.a. til en prisoverrækkelse for undervisere, 
der havde gjort særlige indsatser i undervisningen, som gik på tværs af hele 
universitetet og fandt sted på et andet campus.

Som supplement til den stedslige og bregrebslige kontekstualisering er der 
også den online kontekst. Denne kan vi kalde en teknologisk 
kontekstualisering, som Gulløv og Højlund ikke kommer ind på. Som skrevet i 
afsnittet om udvælgelse og adgang til felten, havde jeg forud for feltarbejdets 
påbegyndelse gjort mig metodiske overvejelser, fokuseret på den online 
konteksts betydning ift. at begribe, hvad der foregår både i og bagved online 
education: ”in order to understand mediated communications one is also often 
led to study face-to-face settings in which they are produced and consumed” 
(Hine, 2015, pp. 5-6). Der har de forgangne 20 år været et tiltagende fokus på, 
hvordan etnografer metodisk kan gå til internettet, fordi det spiller en større og 
større rolle for menneskers omgang med hinanden, fra unge på sociale medier 
til e-mail korrespondancer mellem en virksomheds ansatte (Pink et al., 2015). 
Spørgsmålene har især gået på, hvordan man får adgang til disse kontekster 
og dels hvilken status de har (Hine, 2000, p. 14). Jeg betragter internettet – 
mere specifikt e-mails, Moodle, Adobe Connect og de øvrige værktøjer, felten 
har gjort brug af – som en kontekstafgrænsning på ligefod med den stedslige 
og begrebslige. Internettet skal ses som en ekstra dimension ved den 
stedslige: 

”Indeed, the Internet, and the ”digital” are not available to us in 
any transcendent sense, but are emergent in practice as they are 
realized through particular combinations of devices, people, and 
circumstances.” (Hine, 2015, p. 29). 
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Min betoning, af den stedslige afgrænsning ovenfor, betyder altså ikke en 
eksklusion af øvrige fysiske lokationer som relevante, og jeg forsøgte mig med 
i vid udstrækning også at arbejde på de måder, jeg observerede mine 
informanter gjorde. Hvis Chalotte underviste en aften hjemme fra sit private 
hjem, tilgik jeg også det virtuelle klasserum i Adobe Connect hjemmefra. 
Ligeledes markerede jeg mit online tilstedevær på min profil på Moodle med 
billede og beskrivelse:

Figur 5: Profiltekst på Moodle.

Interviews
Indsigten jeg fik gennem deltager-observation, blandt både supportere og 
undervisere, både fysisk og online, var formgivende for de interviews, jeg også 
gennemførte med dem. Der var flere lejligheder i løbet af mit feltarbejde, hvor 
jeg havde interviewlignende episoder. Ofte i frokostpauser, hvor jeg sad med 
enten en underviser eller supportholdet og fik mulighed for at stille spørgsmål, 
jeg havde gået og tænkt over. Imidlertid var den type samtaler oftest 
ustrukturerede, og kvalificerer sig i bedste fald – for så vidt vi betragter dem 
som interviews – som ustrukturerede. Ikke desto mindre gav de mig som 
forsker noget erfaring med interviewmetoden i forhold til mine 
informantgrupper, som jeg kunne bruge i min videre planlægning. Det gik især 
på for mig, da jeg spiste frokost med supportholdet samlet, at jeg i mere 
formaliserede interviews var bedre tjent med at interviewe dem individuelt. 
Som gruppe var de meget konsensussøgende i deres dialoger, og jeg ville 
derfor nok ikke få indsigt i forskellighederne i deres holdninger til forskellige 
aspekter af online education. Netop holdninger var det, jeg især søgte at få 
indsigt i gennem interviews. Metodisk lader interviewet én få indsigt i ”[…] 
menneskers livssituation, deres meninger, holdninger og oplevelser” 
(Tanggaard & Brinkmann, 2010, p. 29). Dette fremlægges også oftest som et 
livsverdensfokus, og her knyttes der ofte metodiske bånd direkte til 
fænomenologien, hvis ærinde er – som skrevet tidligere – at beskrive verden, 
som den fremtræder for informanterne. Således betragter jeg den samtale, jeg 
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som forsker har haft med informanterne, som et medium gennem hvilket, jeg 
har opnået forståelse af, hvordan informanterne tænker om og oplever de 
episoder, jeg gennem min deltagelse og observation også selv har oplevet. 

Jeg valgte at foretage interviews med de informanter, jeg også havde haft 
indgående samarbejder med under feltarbejdet. Dvs. fem supportere inkl. 
deres holdleder og seks undervisere fra de kurser, jeg havde fulgt. Dette valg 
foretog jeg på baggrund af, at dét jeg gerne ville have deres perspektiv på, var 
netop de episoder og hændelser, som jeg også selv havde været en del af. 
Således kunne jeg trække analytiske tråde på tværs af dels mine egne 
oplevelser af en given episode, og dels hvordan en eller flere informanter, der 
havde været involveret, forstod og tænkte om det. 

Da der var en måned tilbage af mit ophold, lavede jeg derfor individuelle aftaler 
med hver enkelt15. Jeg bestræbte mig på at iscenesætte interviewene i en 
kontekst, hvor de følte sig hjemme. Derfor bookede jeg lokaler på de etager, 
hvor den enkelte informant også havde kontor. Med andre, der havde eget 
kontor, aftalte jeg at interviewe dem på deres kontor. Interviewene varede 
mellem en og to timer. Spørgeguiden var bygget op omkring det semi-
strukturerede princip (Kvale & Brinkmann, 2009), hvilket skal forstås således at 
jeg på forhånd havde formuleret en række temaer med konkrete spørgsmål, 
som jeg planlagde, vi skulle nå igennem. Imidlertid skred de fleste interviews 
frem således, at jeg efter at have startet med det første spørgsmål, ofte tog en 
anden retning end den rækkefølge, jeg ellers havde tiltænkt. Det vigtigste var 
at få afdækket spørgsmålene, rækkefølgen var underordnet. Samtidig beholdte 
jeg døren åben for at følge interessante veje, der viste sig undervejs. 

Temaerne i spørgeguiden varierede fra informant til informant, men overordnet 
byggede jeg guiden op således, at jeg først spurgte lidt ind til deres baggrund 
og erfaring (enten med support eller undervisning). Dernæst om, hvad Flexi 
betød for dem, og hvorfor det var blevet implementeret. Dette spørgsmål 
stillede jeg alle, da jeg gennem mine løse samtaler havde opsnappet otte 
forskellige forklaringer på, hvorfor Flexi var blevet implementeret på DepEd. 
Der lod altså ikke til at være en konsensus om formålet med Flexi, og dette 
søgte jeg at få afdækket mere systematisk i mine interviews. Derpå spurgte jeg 
ind til konkrete teknologier – oftest Moodle eller Adobe Connect. Det førte til 
samtaler om episoder fra hverdagen, hvor de forskellige teknologier havde 
indgået. Jeg tilstræbte en spørgestrategi, hvor jeg fik underviserne til at se en 

15 Et enkelt interview foretog jeg med to undervisere samtidig, fordi de havde undervist 
sammen. En informant blev syg, og jeg interviewede ham derfor over Skype efter at være 
kommet hjem til Danmark.
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given episode fra et supportperspektiv og vice versa. I forlængelse af en 
samtale om supportens effektivitet spurgte jeg fx en underviser:

“Bjarke: If you put yourself in the position of 
one them, what do you then think their biggest 
challenge is? #00:44:09-4#

Daniel: Biggest challenge is [pause]. The amount 
of questions, the amount of help sorts. Yeah. 
Cause we have seven thousand lectures in the 
university and in this DEPARTMENT we have a 
hundred and fifty lecturers. And imagine that we 
all struggle, we all struggle at one time and ask 
a question. They have a 150 questions one time a 
week. They have a 150 questions a week! That's the 
amount.” #00:44:55-8#

Den spørgestrategiske tilgang, inspireret af Spradleys ’constrast questions’ 
(Spradley, 1979, p. 60), med at få informanterne til at sætte sig i den andens 
sted, gav både indblik i deres forståelse af og tænkning om vigtigheden af, 
hvad hinanden (supportere og undervisere) laver. Det afstedkom både aha-
oplevelser – som i tilfældet ovenfor – og indsigter i, hvad de forventede af 
hinanden. Fx hvordan det, supporterne forventede af underviserne, ikke stod 
mål med, hvad der kunne lade sig gøre i virkeligheden for mange af 
underviserne. For hvert interview skrev jeg et debriefingsnotat til mig selv, hvor 
jeg dels noterede, hvad, jeg umiddelbart syntes, havde været interessant ved 
det enkelte interview, men også kommentarer til det metodiske, og hvordan 
oplevelsen havde været. Således skrev jeg fx efter interviewet med den 
overordnede leder af supportholdet, Melissa:

”Måden hun gled af på mine spørgsmål antager jeg 
bliver lidt slemt at høre senere. Jeg vil tænke: 
hvorfor spurgte jeg ikke ind her? det var Melissas 
væremåde og servicemindedhed der gjorde det svært 
at stikke dybere.”
(Feltnote 15. maj 2015).

På den måde foretog jeg allerede en første analytisk oversættelse af 
interviewene umiddelbart efter de var foretaget. Metodekapitlet sluttes af med 
en uddybning af, hvordan den videre analytiske bearbejdning af det empiriske 
materiale har fundet sted.

Efter feltarbejdet
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Transskription og sortering
Med hjem fra Australien havde jeg en taske med printede papirer, fysiske 
genstande og notesbøger. Derudover en computer, hvis harddisk var fyldt med 
lydoptagelser, digitale dokumenter, noter såvel som delte filer fra felten, 
billeder og videoer. Det første, jeg gjorde efter hjemkomsten, var at stille 
kassen til side og gemme alle filerne i en samlet mappe. Derpå ventede jeg et 
halvt år, før jeg kiggede på det igen. I mellemtiden var den primære analytiske 
aktivitet, jeg foretog mig, at læse mig nærmere ind på postfænomenologien og 
Alexandre Kojèves autoritetsteori, som præsenteres mere indgående i næste 
kapitel. Mine læsestrategiske overvejelser var styret af den intuition, der var 
vakt på baggrund af mit feltarbejde, men som ikke var nærmere kondenseret i 
et konkret spørgsmål. Det, der havde været det mest påfaldende og 
interessante for mig, var, hvor stor en indflydelse, supporterne havde. Det var 
dette, der var den centrale tematik. Men jeg manglede et vokabular, 
hvorigennem jeg kunne analysere, kaste lys over og artikulere det, jeg intuitivt 
syntes var på spil i min oplevelse. Som der var gået et halvt års tid, begyndte 
jeg så småt at kigge på det datagrundlag, jeg havde med hjem. 

Det første, jeg gjorde, var at transskribere mine 11 interviews. 
Transskriptionsprocessen var opsigtsvækkende på den måde, at jeg blev 
kastet tilbage i felten. Da jeg genhører starten på et interview med Sandra, 
bliver jeg kastet tilbage i den stemning, jeg var i det pågældende øjeblik:

“Bjarke: If you don't mind I close the window for 
the sake of the recording.“ #00:01:00-6# 

Jeg genoplevede det akavede i, at halvt at afbryde Sandra, som hun ellers var 
begyndt at tale, men jeg følte mig nødsaget til det, fordi håndværkerlarmen 
udenfor var så forstyrrende, jeg knapt kunne høre hvad hun sagde. Tanken om 
at optagelsen var ren støj, stjal al min opmærksomhed. Mit gensyn med 
empirien, og især transskriptionsprocessen, sendte mig tilbage i feltens 
stemning.

Kvale og Brinkmann skriver om det at transskribere, at det er en forræders 
arbejde (2009, p. 167). I oversættelsen fra en sproglig udtryksform – talen - 
med sine særegne konventioner til en anden – skriftens – sker der 
betydningsskift. Nyt træder frem og andet glider ud alt i mens, at alle udsagn 
går gennem ens krop. Fra hovedtelefonerne i ørerne ud gennem fingrene på 
tastaturet. Løbende, som jeg udskrev, havde jeg det teoretiske kompleks i 
baghovedet: ”Giver det mening at koble det læste teori med det udskrevne 
empiri?”. På dette stadie forekom første egentlige analytiske iteration af en 
forskningsproblemstilling, der reflekterede, hvad empirien bød på, og ikke kun 
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var informeret af kendskab til teori og eksisterende forskning. Denne proces 
skulle fortsætte, som jeg begyndte at systematisere data. 

Til at systematisere og sortere data, valgte jeg at gøre brug af den kvalitative 
analysesoftware Nvivo. Nvivo er, som andre programmer i genren Computer-
Aided Qualitative Data Analysis Software (CASDAQ), ikke blot et redskab til at 
organisere, men er også aktivt medskabende af de fortolkninger, man drager 
som forsker. Der er således ikke kun tale om en optimering af 
arbejdsprocessen sammenlignet med at sidde med post its og highlight-tusch, 
men også en fortolkning, der falder kvalitativt anderledes ud. Det er i hvert fald 
tesen, jeg fremsætter om min egen arbejdsproces. Den er dels baseret på de 
erfaringer, jeg har gjort mig med Nvivo, dels teoretiske indsigter i den rolle, 
videnskabelige instrumenter i øvrigt spiller når det kommer til at ”opdage” nye 
ting. Videnskabelig observation er ”through, with, and by means of 
instruments”, som Ihde skriver (1998, p. 159). Den argumentation, jeg her 
trækker, på er udfoldet gennem Don Ihdes analyser af, hvordan instrumenter 
fungerer som medfortolkere af virkeligheden i naturvidenskabelige praksisser. 
Selvom dette studie placerer sig indenfor en human- og 
samfundsvidenskabelig tradition, vil jeg hævde, at det samme gør sig 
gældende, og bliver så meget desto mere udtalt, når empirien behandles 
gennem software som Nvivo.

Den første note i min memolog om kodningsprocessen lyder således:

”Jeg har efterhånden fået importeret det meste af 
mit data. der er lidt to forskellige former: den 
rå, som er dokumenter (pdf) og screen dumps af 
skærmen. noget jeg ikke har direkte fortolket - 
selvfølgelig er det udsnit jeg har taget af 
skærmen i et screen dumps også en fortolkning. men 
det er et direkte billede af det, som andre i 
felten også ser. så er der egne data, som er mine 
noter og interviews.”
(Memolog ultimo december 2016).

Dette blev den overvejende systematik, jeg brugte til at organisere data. En 
mappe med rådata: Screen dumps, dokumenter, scanninger, e-mails. En 
anden mappe med selvproducerede data: Noter og interviews. Noter kommer i 
former der varierede fra ’jottings’ over logbog fra felten til metodiske, analytiske 
og deskriptive feltnoter (Bernard, 1995, p. 181ff). 
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Kodning – mellem teori og empiri
Det er vigtigt at have in mente, at en analyseproces er karakteriseret ved et 
kontinuerligt frem-og-tilbage arbejde mellem teori og empiri. Det betyder ikke, 
at jeg startede med at skrive en konklusion forud for mit feltarbejde, men at 
selvom jeg overvejende udskrev interviews, inden jeg påbegyndte kodningen, 
satte udskrivningen også analytiske tanker i gang. Arbejdet gik også den 
anden vej: At jeg under kodningen måtte tilbage til lydfilerne og høre, ikke kun 
hvad informanterne sagde, men også hvordan de sagde det. Tilsvarende trak 
jeg fortrinsvist på de renskrevne digitale feltnoter i kodningen, men måtte også 
konsultere mine kinabøger for at se mine tegninger af, hvordan det fysiske 
klasserum eller mødelokalet var indrettet, og hvem der egentlig sad overfor 
hinanden i en given episode. Fra dette afsnit og frem bliver kronologien mere 
flydende, for med påbegyndelsen af kodningen af empiri, former analysen sig 
også. 

Kodning har i sin simpleste forstand bestået i at annotere segmenter af data 
med labels. Kodning er at nedbryde empirien i enkelte, selvstændige, dele og 
netop dette er kimen til analysens påbegyndelse. At analysere betyder, 
etymologisk at bryde ned i enkelte dele; at dissekere. Det første skridt, hvor jeg 
så hvordan softwaren Nvivo adskilte sig fra en analog kodningsproces, var i 
det, man lidt polemisk kunne kalde ”CTRL+F-forskning”, med reference til 
søgekommandoen for ”søg” på tastaturet. Ved digital kodning kan man søge et 
enkelt ord frem, der forekommer i empirien fx ’flexible’, ’moodle’ eller ’support’ 
og kode dette. På den måde gennemførte jeg det, der i Nvivo hedder en ’Text 
Search Query’ på udvalgte begreber i al mit materiale. Imidlertid tilbød denne 
kodning ikke nogle mønstre eller pointer, jeg hæftede mig ved, eller som afveg 
fra, hvad mit eget indtryk var af data. Det er trods alt mig selv der har skrevet, 
læst og afbilledet det hele.

Den næste kodning, jeg foretog, var det, jeg i min memologbog kaldte en 
hashtag-kodning. Jeg udvalgte tre interviews og kodede dem således, at 
udsagnene blev inddelt tematisk alt efter, hvad de snakkede om (fx 
samarbejde med kollegaer, tidspres m.v.). 
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Figur 6 Uddrag af "hashtag"-kodning.

Denne kodningsstrategi var delvist inspireret af grounded theory’s induktive 
tilgang til kodningsprocessen, men uden at skrive sig stringent ind i denne 
tradition. Samtidig skete der det i denne proces, at jeg ikke syntes kodningerne 
ramte det, jeg mente, der var på spil i empirien, og som jeg havde oplevet 
under feltarbejdet: Nemlig et spil i autoritetsforhold mellem de to 
informantgrupper. Derfor anlagde jeg, efter at have afprøvet den tematiske 
hashtag-kodningsstrategi, en mere teoretisk funderet tilgang. Det er denne 
kodningsstrategi, der viste sig at afstedkomme de meste interessante pointer. 
Men det var først efter noget tid, at jeg kom over stadiet, hvor teorien ikke 
dikterede, hvad jeg så i empirien. Om processen noterede jeg i memologgen:

”Jeg kigger i Kojève-bog, fordi det er svært at få 
hans autoritetsformer til at stemme overens med 
empirien. jeg synes meget, at "viden" og 
"æstestik/udseende" er noget, der går igen i 
empirien. jeg har svært ved at finde ud af, 
hvilken autoritet det passer ind under. mest har 
jeg kodet det som leder og vision.
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samtidig er det lidt svævende, hvor jeg koder hvad 
med ihdes fire relationer. fx når det er noget med 
at sidde ved en computer. alterity, hermeneutics? 
det  kan tit være flere. hvilket måsket er en 
pointe?”
(Memolog 17. januar 2017)

En overvejende analytisk faldgrube var på dette sted, at teorien tog form af 
”prejudgements, forcing interpretation of the data into their mould” 
(Hammersley & Atkinson, 2007, p. 163). I stedet for, at teorien blev brugt til at 
forstå og orientere sig i empirien. Selvom det voldte indledningsvise problemer 
at undgå at tvinge empirien ind i disse teorier, lod det sig gøre at få skabt en 
analytisk frugtbar kobling mellem de teoretisk funderede kodninger og 
empirien. Ikke fordi jeg lykkedes med at tvinge empirien ind i teorien, men fordi 
empirien hjalp mig til at forstå teorien anderledes.

Et afgørende vendepunkt var, at jeg omskrev det, Kojève betragter som fire 
typer af autoritet, til praksisser og performative kvaliteter i empirien, der 
reflekterer en af autoritetstyperne. Fx dømmekraft, der peger på 
dommerautoritet eller konservering af gamle praksisser, der peger på en 
faderautoritet. Således er analysens afsnit også bygget op omkring disse fire 
autoritetstyper og tilhørende praksismønstre. Tilsvarende viste der sig et 
mønster i, hvordan forskellige autoritetstyper også hang sammen med 
forskellige former for teknologisk mediering. Gradvist gik jeg fra at stå med en 
empirisk sekvens og spørge: ”Hvilket begreb passer dette til?” til i stedet selv at 
begrebsliggøre, hvad der var på spil i empirien og således identificere ligheder 
og forskelle med de teoretiske koder, jeg arbejdede ud fra. Sammenhængen 
opstod for mig i kodeprocessen, da jeg påtvang mig selv at annotere hver 
enkelt kodet sekvens med et argument for, hvorfor netop disse koder var 
sigende for den enkelte empiriske sekvens. Således blev det også klart for mig, 
hvad der empirisk differentierede autoritetstyperne og medieringsformerne.
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Figur 7 Eksempel på kodning af interview med fortløbende koder i højre margen. Oversigt over teoretisk 
funderede koder til venstre. Argumentation for kodevalg i annotering i bunden.

I kodeprocessen blev et blindt punkt i de eksisterende begreber også klart, og 
som jeg vil beskrive nærmere i i næste kapitel. Nemlig at den forskydning af 
autoritet, der forekom fra undervisere til supportere på grund af teknologien, og 
som var til stede i mit materiale, ikke blev indfanget af de teoretisk funderede 
koder. Derfor tilføjede jeg mine egne to koder, der skulle pege på det 
processuelle aspekt af autoritet. Først hed de ’erosion’ og ’aflejring’, sidenhen 
omdøbte dem jeg til ’miskendelse’ og ’anerkendelse’. Det er disse, jeg 
argumenterer for belyser et centralt aspekt af, hvad der foregår med autoritet 
bag scenen – i felten – når online education implementeres. 

Som jeg påbegyndte analyseskrivningen, søgte jeg at fundere den bedst muligt 
i de mønstre, der tegnede sig i kodningen af empirien. Det første mønster var, 
at teknologien overordnet set medierer autoritet ved at miskende underviserne 
for det de vil og kan, og anerkende supporterne for deres arbejde:
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Figur 8 Eksempel på en edderkoppeidagram-query i Nvivo. Det illustrerer, hvordan der er et 
overvejende sammenfald mellem antallet af kodninger for forskellige autoritetstyper (især leder) og 

anerkendelse af supporternes autoritet (aflejring). 

Jeg foretog kørsler af mine kodninger, der indikerede sammenfald mellem 
autoritetstyper og medieringsformer. De konkrete eksempler er valgt med 
henblik på at repræsentere de overordnede mønstre og kategoriseringer i 
kodningen (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 226).

Delkonklusion
Jeg indledte kapitlet med et uddrag fra mine feltnoter, der bar præg af 
frustration og ”fejltagelser”. Ligeledes brugte jeg en figur, der viste, hvordan 
den lige vej altid kan ses retrospektivt, når man har taget alle omvejene. De 
frustrationer og omveje, jeg har været igennem, har jeg præsenteret læseren 
for her – fra positionerings-zigzag til kodestrategier. Dette med henblik på at 
skabe gennemsigtighed om, hvordan analysen er foretaget fra start til slut. Med 
de afsluttende pointer i kodningsafsnittet er vi også trådt ind over tærsklen til 
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det teoretiske og analytiske arbejde. Det er vigtigt, når dette læses, at have in 
mente, hvilket videnssyn jeg i denne afhandling arbejder indenfor. 

Figur 9 Hvad der virker indlysende og sandt fra et betragtningspunkt, kan meget vel se anderledes ud 
fra et andet. Det er vilkåret ved et 'partial perspective'.

Et situeret, partielt perspektiv. Det, jeg ser, er set et sted fra. Når jeg derfor 
bruger visualiseringeren ovenfor, er det ikke for at hævde en neutral 
videnskabelighed og en generel repræsentativitet, men at gengive 
betingelserne for projektet, som i sin natur er gennemgående kvalitativt-
hermeneutisk. Med reference til Bent Flyvbjerg, skal vi i de næste kapitler ned i 
dybden og ikke ud i bredden:

“The advantage of large samples is breadth, whereas their 
problem is one of depth. For the case study, the situation is the 
reverse.” (2006, p. 241)

De gennemgåede skridt – fra forberedelse til kodning – tjener til formål at give 
et gennemsigtigt udgangspunkt for den analyse, som følger.
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Kapitel 4: Teknologiske medieringer af autoritet

Teori – hvorfor?
Jeg afsluttede foregående kapitel med at forklare, hvordan kodningen af det 
empiriske materiale havde fundet sted. Der er således nogle teoretiske 
begreber på spil: Miskendelse, anerkendelse, forskellige medieringsformer og 
autoritetstyper. I dette kapitel vil jeg redegøre for, dels hvad begreberne 
betyder, dels hvad deres forankring og indbyrdes relationer er. Alt sammen 
med det overordnede formål at få skabt et transparent og tilstrækkeligt 
grundlag for at analysere det empiriske materiale. 

Det er imidlertid ikke naturgivet, at et studie af denne karakter skal tildele 
teoretiske overvejelser og diskussioner så stor opmærksomhed, som jeg 
vælger at gøre her. Gary Thomas argumenterer i bogen Education and Theory 
for, at uddannelsesforskningen bør fokusere mindre på teori og teoretiske 
overvejelser (2007, p. 142). Wilfred Carr argumenterer for, at teori i det hele 
taget bør smides på bålet: “Educational theory has run its course and should 
now be brought to a dignified end” (2006, p. 136). Følger vi disse to herrer, der 
i varierende grad argumenterer for en teorinivellering, kan forskningsfeltet 
omkring uddannelsesteknologi derfor fremstå forbilledligt. 

I et review har Bulfin, Henderson & Johnson (2013) kortlagt 462 aktive 
forskeres praksis indenfor uddannelsesteknologi, informationsteknologi og 
læring. Reviewet undersøger forskernes vaner og præferencer, når til det 
kommer til teorivalg- og brug, når de forsker i uddannelsesteknologi: Hvilke 
teorier bruger de, hvordan bruger de dem, og hvordan ser de på teori i det hele 
taget? Første resultat af undersøgelsen var, at teoribegrebet fortolkes på 
mange forskellige måder. Mange refererede til forskningsfelter og metoder, når 
de skulle angive deres teoretiske præferencer. I konklusionen lyder det, at 
feltet er præget af en udbredt tavshed, når det kommer til teoretisk 
engagement: “The survey clearly highlighted a paucity of theoretical 
engagement (and perhaps theoretical ambition) among many respondents.” 
(Bulfin et al., 2013, p. 343). Hvor Carr og Thomas ville prise en sådan 
konklusion, betragter jeg det som om – på lige fod med Bulfin et al. i deres 
diskussion af resultaterne – at der er et rum for at forbedre den teoretiske 
strenghed og kreativitet i forskningen i uddannelsesteknologi. 

Det hænger sammen med den rolle, jeg betragter teori har i forskning. Teori er 
ikke noget, man kan vælge til eller fra. Teori er ufravigeligt. Forkaster man at 
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forholde sig til teori, er forskningen også i overhængende fare for at basere sig 
på fordomme og uartikulerede selvfølgeligheder. I relation til empirisk 
forskning, lig dette projekt, er teori ofte forstået som et lag, man putter ovenpå 
data, efter den er indsamlet, og så træder der en forklaring frem. Det er efter 
min bedste overbevisning en reduktion i forståelsen af, hvad teori er og gør i 
den videnskabelige gesjæft. I bogen Making a difference in Theory 
argumenterer Biesta, Allan & Edwards  for, at teori er tilstedeværende på alle 
stadier i den videnskabelige proces, og ikke kun i post-dataindsamling og 
analyse (2013) . For det første er den måde, man overhovedet definerer og 
afgrænser det, man gør til genstand for videnskabelige undersøgelse, teoretisk 
informeret. Det, du har læst, hørt og forstået sætter rammerne for, hvordan du 
kan formulere hypoteser og spørgsmål i hermeneutisk forstand. Når jeg sætter 
mig for at undersøge sammenhængen mellem autoritet og teknologi, ligger der 
allerede her et teoretisk valg, for verden fremstår aldrig neutralt eller ikke-
begrebsliggjort: 

“[…] the world never appears unconceptualised, so that not to 
engage with conceptualisation at all runs the risk of uncritically 
accepting existing definitions and conceptions of the object under 
investigation.” (Biesta et al., 2013, p. 5)

Svaret på spørgsmålet om, hvorfor man skal beskæftige sig med teori, er altså, 
at hvis ikke man eksplicit forholder sig til det, risikerer man at forholde sig 
unuanceret og ukritisk – både til sit genstandsfelt og til den videnskabelige 
tradition. Hvad jeg ikke har svaret på endnu er imidlertid, hvad der skal forstås 
ved teori – og hvordan man så aktivt arbejder med teori(er), handler de næste 
afsnit om.

Teori – hvad?
Teori må man beskæftige sig med, fordi det er ufravigeligt. Dette hænger 
selvfølgelig sammen med en særlig forståelse af, hvad teori er. Jeg indledte 
metodeafsnittet med at diskutere mit syn på viden. Her trak jeg på Donna 
Haraways dobbelte betydning af ”sight” og ”site”; man ser (sight) altid noget et 
sted fra (et site), hvorfor viden nødvendigvis må være situeret. Denne 
situerethed kan vi også bruge til at forstå, hvad det er teori er og gør. 
Etymologisk kommer teori af det græske theoria, der betyder at se eller skue. 
Har man et teleskop, ser man noget andet, end hvis man tager et par 
læsebriller på. Vælger man en systemteori, ser man funktionelt differentierede 
systemer, vælger man en diskursteori, ser man hegemoni og flydende 
betegnere. 
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Men der er også en anden etymologisk betydning end theoria, nemlig theoros. 
En hver græsk by havde en theoros, som tog på pilgrimsfærd for at besøge 
oraklet og derpå drog hjem for at berette, hvad vedkommende havde hørt og 
bevidnet (Swedberg, 2014a, p. 20). Med andre ord handler teori om at 
konfigurere eller indstille blikket i forhold til noget, man erfarer. En sådan 
tænkning om teoribegrebet fordrer hurtigt, at man også kan fravælge teori og 
derved se tingene naturalistisk, som de er. En vigtig pointe er her, at også det 
nøgne blik er en partikulær konfiguration af synet, hvor noget træder frem og 
andet viger fra ens blik. Det er altså ikke mere objektivt, sandt eller ateoretisk 
end det eksplicit teoretisk informerede syn. Det er blot naivt. Således nærmer 
vi os også, hvad jeg forstår ved teori og mener dermed i projektet her. Der er 
tale om et bredt teoribegreb og med sociologen Richard Swedbergs ord, kan 
teori forstås som ”a statement about the explanation of a phenomenon.” 
(2014a, p. 19). Det er vigtigt at have med her, at en teori ikke i sig selv er 
forklaringen, men et udsagn om forklaringen. Det vil sige at bevisførelsen for 
forklaringen er empirisk, men præmisserne for forklaringen er sat af teorien. 
Teorien afgør det mulighedsrum, der er for at ytre sig og selektere i det 
empiriske. Det skal ikke forstås sådan, at teori svækker, men tværtimod 
skærper ens evne til at orientere sig. 

Teoretisere – hvordan?
Når jeg trækker på sociologen Richard Swedbergs definition af teori, har det at 
gøre med, at han er en af de primære inspirationskilder til at åbne op for, 
hvordan man teoretiserer. Gennem sit forfatterskab (Swedberg, 2012, 2014a, 
2014b), har han beskæftiget sig med, hvad det vil sige at teoretisere inden for 
socialvidenskaberne. Han tager afsæt i det forhold, at social- og 
humanvidenskaber i efterkrigstiden overvejende har bestræbt sig på at 
kvalificere sin videnskabelighed gennem fokus på, og måske ligefrem 
fetichering af (Møller, Bengtsen, & Munk, 2015) metode og metodeudvikling. I 
samme bevægelse er teori og teoretiseren blevet nedprioriteret som en del af 
det videnskabelige håndværk og aktivitet. Teori er blevet et passivt, afgrænset 
produkt i form af noget, som oftest ældre herre har skrevet i bøger, man kan 
vælge fra hylden. Ifølge Swedberg er det ikke forbeholdt de særligt indviede at 
teoretisere. Det burde i stedet være en integreret del af at lære at arbejde 
videnskabeligt. Først og fremmest fordi en teori altid er undfanget i en 
partikulær kontekst med et partikulært formål, og sandsynligheden for, at den 
vil passe til præcis det ærinde, man selv har, er minimal. Derfor vil det ofte 
være hensigtsmæssigt at modificere eller videreudvikle eksisterende teori. Det 
grundlæggende spørgsmål, Swedberg arbejder ud fra, er: Hvordan produceres 
teori? Eller, hvordan teoretiserer man? 
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Til at svare på dette spørgsmål, trækker han på pragmatikeren Charles S. 
Pierce arbejde med abduktionens inferensmodus, som er særligt karakteristisk 
for arbejdet med teoriduvikling. Den simple forklaring er, at både abduktion og 
teoretiseren handler om ”at gætte rigtigt”, jf. Pierces artikel Guessing. Det kan 
synes som en uvidenskabelig tilgang, men som Swedberg konkluderer: ”It is 
precisely through guessing that the most important part of the scientifc analysis 
is produced—namely, the explanation.” (2014a, p. 6).

Abduktionsbegrebet forklares ofte med reference til den ungarske læge 
Semmelweis (Faye, 2000, p. 92). I 1848 gættede han på, at forklaringen på 
forskellen mellem dødelighedsraten på to fødselsafdelinger (11% overfor 3%) 
skulle findes i, at den ene lå tæt på obduktionsrummet, hvor lægestuderende 
gik direkte ud fra og ind på patientstuen. Semmelweis iagttog, at når de 
studerende vaskede hænder i kloropløsning sank dødeligheden. Da en 
studerende skar sig under en obduktion, fik vedkommende samme symptomer 
som de døende mødre på afdelingen med høj dødsrate. I dag kan vi forklare 
det med bakterier og smitte, men på Semmelweis’ tid var man ikke bekendt 
med dette. Semmelweis lavede altså en teori ud fra sine observationer og 
begrebshorisont (dødelighed, symptomer, hygiejne m.v.) om relationen mellem 
to fænomener, som var rigtig, men uden han kunne forklare den med reference 
til bakterier og smitte. Abduktion er altså at gætte rigtigt - at lave en slutning fra 
det iagttagelige til uiagttagelige. 

Oversætter vi abduktionens principper til arbejdet her, er der tale om, at jeg 
gennem mit feltarbejde observerede, at underviserne oplevede at online 
education ikke kun ændrede indholdet af deres arbejde, men også arbejdets 
betingelser og deres rolle i uddannelse. Parallelt hermed observerede jeg, 
hvordan supporterne, givet online education, fik større betydning og indflydelse 
på undervisningen. Mit teoretiske ærinde er at forstå og forklare, hvorfor og 
hvordan dette foregår. Det kræver imidlertid nogle begreber for at kunne 
beskrive og identificere mønstre i mit empiriske materiale. Det er dette, mit 
teoretisk apparat har til formål at hjælpe mig med. Det teoretisk apparat, jeg 
præsenterer her, består af to overordnede dele. 

Første del omhandler kommensurabiliteten mellem den fransk-russiske filosof 
Alexandre Kojèves teori om autoritet med et postfænomenologisk blik på 
teknologisk mediering. Overordnet er målet at præsentere et vokabular, der 
giver mulighed for at identificere teknologiens rolle som mediator i arbejdet 
med online education og samtidig, hvordan denne mediering også er en 
mediering af bestemte typer af autoritet. 
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Den anden del af afsnittet kan betragtes som en teoretisk overbygning på min 
amalgamation af Kojève og postfænomenologien, idét jeg udvikler to aspekter 
af den teknologiske mediering af autoritet, hhv. miskendelse og anerkendelse. 
Denne teoretiske overbygning har til formål at begrebsliggøre de bevægelser 
og tilbøjeligheder jeg ser i det empiriske materiale. Med andre ord ønsker jeg 
at tilføje en processuel dimension til analysen af sammenhængen mellem 
teknologi og autoritet. 

Autoritet og teknologi
Swedberg skriver: “the skillful use of existing concepts as well as the creation 
of new ones are both essential parts of theorizing.“(2014a, p. 59). Jeg vil her 
dvæle ved det første: Eksisterende begreber. Først ved at give et vue over 
eksisterende autoritetsbegreber, og hvad jeg betragter som deres inhærente 
faldgruber. Derefter konsulterer jeg de teoretiske dimensioner ved et andet 
centralt begreb, teknologibegrebet. Det leder hen mod en analyse af 
kommensurabiliteten mellem de to skoler, jeg forener i mit apparatus – 
postfænomenologien og Alexandre Kojève.

Eksisterende autoritetsbegrebers faldgruber
Beslutningen om at følge Alexandre Kojèves autoritetsteori er truffet på 
baggrund af et læse- og granskningsarbejde af, hvad der tidligere er sagt om 
autoritet. Som jeg begyndte at sætte mig ind i, hvad der var skrevet om 
autoritet gik det også op for mig, at et regulært review af autoritetsbegrebet 
ville udgøre et studie af større omfang i sig selv. Jeg vil i det følgende skitsere, 
hvorfor jeg har valgt at trække på Kojèves tænkning. Først og fremmest vil 
dette argument bestå i at fremlægge det jeg, i forhold til projektets 
genstandsfelt, betragter som fem generelle mangler eller problemer ved 
eksisterende autoritetsbegreber. Derefter vender jeg blikket mod Kojève, 
konfronterer ham med disse faldgruber og argumenterer for, hvordan en 
modificeret udgave af hans teori, der kombineres med postfænomenologien, vil 
udgøre et frugtbart teoretisk udgangspunkt for den videre empiriske analyse.

Deterministisk autoritet
Koblingen mellem teknologi og autoritet er ikke fremmed. I min søgen efter 
koblinger mellem disse fandt jeg i Langdon Winners essay Do Artifacts Have 
Politics? fra 1986 (1986) referencer til hhv. Friedrich Engels og Lewis Mumford. 
Begge har de skrevet om teknologiens autoritet, henholdsvis i et politisk og i et 
historisk perspektiv. Engels skriver i sit essay On Authority fra 1872: 

”All these workers, men, women and children, are obliged to 
begin and finish their work at the hours fixed by the authority of 
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the steam, which cares nothing for individual autonomy.” (Marx & 
Engels, 2010, p. 423). 

I sit essay skriver Engels om teknologien som en instans, der per definition 
forstærker kapitalistens ambition om profitmaksimering med undertrykkelse af 
arbejderen til følge. Teknologiens autoritet undertrykker arbejderen. Mumford 
supplerer i sit essay Authoritarian and Democratic Technics (1964) Engels med 
en anden natur ved teknologien end blot den autoritative, nemlig en 
demokratisk. Mumford identificerer, hvilke karakteristika hhv. den demokratiske 
og autoritære teknologi besidder. Både Engels og Mumford arbejder med en 
deterministisk forståelse af forholdet mellem teknologi og autoritet. Ved dette 
skal forstås, at de tager for givet, at teknologien har en inhærent bane i sig, der 
afgør, at den, uanfægtet brugsmåde, vil virke undertrykkende eller 
demokratiserende.Der er per definition er tale om ”ond” og ”god” teknologi.

Antropocentrisk autoritet
Begrebet antropocentrisme dækker over tilbøjeligheden til at sætte 
menneskeheden, dens fornuft og overlegenhed, autonomi og selvbevidsthed i 
centrum i forståelsen af verden (Lewis & Kahn, 2010). For så vidt autoritet har 
været et diskuteret begreb indenfor pædagogikken, er det som udgangspunkt 
ud fra et antropocentrisk perspektiv, idet det oftest kredser om relationen 
mellem læreren og eleven. Eksempler på dette kommer fx til udtryk i Erling 
Lars Dales introduktionsbog til pædagogik og opdragelse fra 1986, hvor han 
skriver, at opdragelse og autoritet  ”[…] forutsetter et edukator-subjekt og et 
aktuelt eller foregrepet, et potensielt edukand-subjekt.” (1986, p. 47). For Dale 
er de nødvendige betingelser, for at identificere en autoritetsrelation, altså et 
forhold mellem to mennesker. Den amerikanske filosof og uddannelsestænker 
Kenneth Benne har bidraget vitalt til at hævde autoritetsbegrebet som et 
nødvendigt og afgørende komponent i læring og pædagogik. Han definerer på 
samme måde autoritet som et mellem-menneskeligt anliggende: ”Authority is 
always a function of concrete human situations however large or complex the 
situation may be.” (1970, p. 392). Jeg vil hævde, at den måde autoritet historisk 
har været behandlet på i den uddannelsesvidenskabelige litteratur fortrinsvist 
har været antropocentrisk. Altså hævdet at autoritet eksklusivt skulle være et 
menneskeligt fænomen. Problemet ved den antropocentriske 
autoritetsforståelse er, at den overser den betydning, teknologien og de 
materielle omgivelser har for autoritetsrelationers tilstedevær og udfoldelse.

Substantivistisk autoritet
I denne sammenhæng skal der forstås ved substantivisme, at autoritet bliver 
betragtet som en genstand eller et objekt. Autoritet er et fænomen, man kan 
være i besiddelse af på lige fod med, at man ejer en telefon eller en bil. Dette 
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argument låner jeg fra Charles Bingham, der i et review af forskellige stemmer 
– hvad han betegner progressivister, traditionalister og kritikere - i diskussionen 
om, hvad autoritet er, konkluderer: 

”Progressives argue against authority. Traditionalists embrace 
authority. Criticalists embrace it at certain times. Granted, these 
are stereotyp positions that I have laid out, it is certainly true that 
these positions tend to treat authority as a thing.” (2009, p. 4). 

Substantivistisk tænkning om autoritet deler på sin vis lighed med den 
deterministiske, men hvor Engels og Mumford betragtede teknologi som 
autoritet per se, så betragter den substantivistiske tilgang autoritet som ting i 
sig selv per se. Med andre ord sker der en miskendelse af det, Benne og Dale 
påpegede, nemlig at autoritet er et relationelt fænomen. Samtidig 
afstedkommer den substantiviske tænkning om autoritet ofte idéer om, at 
autoritet enten kan reduceres eller forøges, og at der derfor er tale om et 
kvantitativt fænomen. Problemet ved den substantiviske tænkning er, at den 
betragter dels autoritet som et nulsumsspil, dels at autoritet bliver noget, den 
enkelte kan besidde uanfægtet af andres relationer til vedkommende. 

Formalistisk autoritet
Den sidste klassifikation, jeg vil foretage, som eksisterende autoritetsteorier 
bærer præg af, kalder jeg formalistisk autoritet. Ved det formalistiske skal her 
forstås, at autoritet betragtes som resultatet af formaliserede overleverings- og 
transmissionspraksisser. Især autoritetsteorier indenfor det politologiske 
domæne fokuserer på de formelle betingelser, der skal være indfriede for, at 
noget kan betragtes som en autoritet. Max Weber er ofte citeret som den, der 
har lagt de første sten til at formulere en teori om autoritet (Pace & Hemmings, 
2006, p. 2). Han definerede tre forskellige legitimitetskilder, der kunne 
afstedkomme, at nogle frivilligt adlød, hvad andre gjorde (som er Webers 
definition af autoritet). Disse tre er hhv. statusforskel, karisma og regler. Hver 
har de deres distinkte form, som autoriteten transmitteres gennem: Ordre, 
følelsesmæssig binding og håndhævelse (Pace & Hemmings, 2006, p. 2). 
Identifikationen af autoritet som en formel institution trækker tråde tilbage til 
autoritetsbegrebets etymologiske ophav, latin og det romerske rige. Her var der 
to kamre, potestas og auctoritas. Potestas traf den endelige afgørelse, men 
kunne ikke gøre dette uden at have taget auctoritas indvendinger og 
ræsonnementer til indtægt i deres afgørelse (Wiener, 1973). Problemet ved 
sådan en tænkning om autoritet er, at den begrænser os til analytisk at gå efter 
de formelt udnævnte beslutningstræffende instanser og de artikulerede 
autoritetsrelationer. Derved overses de små, ofte subtile og implicitte, 
medieringer af autoritet som teknologien forårsager.
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Autoritet – en negativ bestemmelse
På baggrund heraf kan vi udlede, at autoritetsbegrebet på den ene side skal 
tage teknologien til indtægt, men skal ikke forfalde til determinisme og gøre 
teknologi til autoritet per se. På den anden side, er det er også nødvendigt ikke 
at negligere teknologien og eksklusivt kigge på menneske-menneske-
relationer, når vi kigger på autoritet. I en uddannelseskontekst som online 
education, er den digitale teknologi så betingende for praksis, at den også 
påvirker og sætter rammerne for, hvem der gør (og kan gøre) hvad. Samtidig 
så er autoritet i online education ikke en ting. Det er ikke et plug-in, man kan 
installere for at ”booste” underviserens autoritet. Autoritet er noget, der er i 
mellem mennesker og teknologier. Det er grundlæggende en relation – en 
relation som skabes gennem og med teknologi. Slutteligt er autoritet ikke et 
fænomen, man formelt og konsensussøgende forhandler på plads, for derpå at 
eksplicitere autoritetsfordelingen formelt. I online education er der kontinuerligt 
små og kulturelle medieringer og forskydninger af autoritet. 

I litteraturen findes en tænkning om autoritet, der synes at overkomme de 
faldgruber, jeg her har fremhævet. Det er i Nana Benjaminsens arbejde med 
begrebet som autorisationer (Benjaminsen, 2009; Benjaminsen & Sørensen, 
2011). Som begrebet intuitivt angiver, er der tale om en proces. Tilmed 
adresserer Benjaminsen eksplicit den rolle, teknologien spiller. Om de 
begrebslige og teoretiske overvejelser skriver Benjaminsen:

“[We replace] the notion of authority with that of authorisations, 
which guides us to look at this phenomenon as processual and 
as plural, shifting location and character through its circulation in 
the classroom. We apply the symmetrical doctrine of 
Actor–Network Theory (ANT)”.(2011, p. 4, mine kurserveringer.)

Jeg har kursiveret to steder i passagen, der begge er anledninger til, at jeg ikke 
vælger at følge Benjaminsens fodspor. For det første er det 
begrebsudviklingens empiriske forankring, der fokuserer entydigt på 
klasserumskonteksten. I mit arbejde ønsker jeg, som afhandlingens titel 
angiver, at kigge på det, der går forud for og betinger klasserummet. For det 
andet har jeg fundet det svært at tænke mit empiriske materiale med aktør-
netværk teoriens princip om symmetri (dvs. at man ikke a priori tildeler 
mennesker større agens end materiel) uden at forfalde til en substantivistisk og 
til dels deterministisk tænkning om relationen mellem teknologi og autoritet 
(digitale teknologier er lig autoritet).16  

16 Som et tredje argument for mit fravalg af Benjaminsens tilgang kan nævnes, at 
kildehenvisningerne ender i et blindt spor. Hendes begreb om autoritet henter hun hos 
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Alexandre Kojève og de fire autoritetstyper
I sit essay Whats is authority? fra 1954 starter Hannah Arendt med at 
konkludere, at spørgsmålet rettelig burde være ”hvad var autoritet?”, fordi 
autoritet, efter hendes overbevisning, ikke findes mere (2006). Det har jeg på 
sin vis taget konsekvensen af ved at tage udgangspunkt i Kojèves teori om 
autoritet fra 1942. En teori, der er så tilpas gammel, at den måske er undfanget 
dengang, autoritet var et mere aktuelt begreb, end det er i dag. Valget af 
Kojève kan måske synes outreret og forældet, men jeg vil her vise, at ikke blot 
er det en tankevækkende teori, men den er også forsonlig med samtidige post-
vendninger.

Med afsæt i ovenstående skitserede faldgruber, er et oplagt argument for 
valget af Kojève, at han netop undgår disse. Dette er imidlertid ikke helt 
tilfældet. Derfor kræver mit arbejde med hans teori også nogle modifikationer. I 
det følgende vil jeg præsentere hans teori i grove træk. Dette danner afsæt for 
den næste sektion, der handler om teknologibegrebet og mere specifikt, 
hvorfor og hvordan jeg mener, Kojève og postfænomenologien er forenelige. 

Alexander Kojève (1902-1968) var russisk-fransk filosof. Den bedrift, han oftest 
krediteres for, var hans introduktionsforelæsninger om G.W.F. Hegels 
hovedværk Åndens Fænomenologi, der satte et tydeligt præg på det franske 
filosofiske miljø. Notabiliteter som Maurice Merlau-Ponty, Jacques Lacan, 
Jean-Paul Sartre og George Bataille var blandt tilhørerne (Kojève, 1980). At 
betragte Kojève som hegelianer er derfor ikke kontroversielt. Men i den senere 
tid, i takt med at Kojèves værker bliver fundet, oversat og udgivet posthumt, 
etablerer der sig også en konsensus om, at han ikke ”blot” var eksponent for 
Hegels tænkning, men i høj grad også bør betragtes som en filosof i sin egen 
ret (Nichols, 2007; Terre, 2014). Dels fordi hans Hegel-tolkning er blevet 
betragtet som radikal: ”[…] it would be a complete mistake to try to understand 
or evaluate Kojève's work on the basis of its faithfulness to Hegel.” (Roth, 
1985, p. 205). Dels fordi han beskæftigede sig selvstændigt med temaer 
såsom diskurser (Kojève, 2018), ret (Kojève, 2007), tyranni (Gourevitch & 
Roth, 2013), ateisme (Kojève, Bibard, & Ivanoff, 1998) og ikke mindst autoritet 
(Kojève, 2014). 

Det er som en filosof i sin egen ret, jeg også betragter Kojève. Det gælder især 
hans værk fra 1942, The Notion of Authority, der blev udgivet på engelsk i 

Vinciane Despret (2004). Despret trækker på Gregory Bateson i sin fortolkning af 
autoritetsbegrebet men uden henvisning. Benjaminsen konkluderer, på baggrund af en 
mailkorrespondance med Despret, at det ikke er muligt at ”finding any exact 
reference”.(Benjaminsen, 2009, p. 87). 
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2014, der er udgangspunktet for mit studie. For så vidt jeg trækker på 
hegelianismen, er det i Kojèves egen aftapning og eksklusivt med det formål at 
tænke et relationelt autoritetsbegreb sammen med teknologi. At tale om en 
”Kojève-skole”, vil være for meget sagt. Dog har hans autoritetsteori, siden 
udgivelsen i 2014,  fundet anvendelse i både analyser af organisationer 
(Özcan, 2014), lærerautoritet (Cortizo, Ferreira, & Ornellas, 2015; Cortizo, 
Ferreira, & Farias, 2017) og (u)muligheder ved teknologisk automatisering af 
lærergerningen (Lundie, 2016). På den ene side er hans tænkning ikke vidt 
udbredt, men på den anden side er der en gryende interesse for hans arbejde.

I sit skrift om autoritet dedikerer Kojève fortrinsvist plads til det, han kalder en 
fænomenologisk analyse af autoritet. Afsættet for hans arbejde er, at der 
allerede eksisterer forskellige teorier om autoritet. Problemet ifølge Kojève er, 
at de eksisterende teorier har betragtet sig selv som fuldstændige, og derfor 
også gensidigt ekskluderende. Når Kojève derfor identificerer fire teorier på 
baggrund af idéhistorien, er det for at syntetisere dem i en samlet teori. Jeg har 
valgt at redegøre for de fire typer af autoritet i skemaform. De er fader, 
dommer, mester og lederautoritet:
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TYPE FADER 

(KOJÈVE, 
2014, P. 
24FF)

DOMMER 

(KOJÈVE, 
2014, P. 21FF)

MESTER 

(KOJÈVE, 2014, 
P. 16FF)

LEDER 

(KOJÈVE, 
2014, P. 18FF)

KVALITET, 
AUTORITETEN 
ANERKENDES 
FOR 

Tradition, 
årsag.

Upartiskhed, 
lighed.

Risikovillighed Visionær.

ANERKENDER 
AF 
AUTORITETEN

Barnet, den 
læsende, 
den yngre.

Lægmanden. Slaven, tjeneren, 
den besejrede.

Den 
underordnede, 
den ansatte, 
eleven, den 
blinde.

IDÉHISTORISK 
OPHAV

Skolastik-
ken

Platon Hegel Aristoteles

VARIANTER 
(EKSEMPLER)

Den ældre, 
forfatteren, 
forælderen, 
den døde.

Mægleren, 
inspektøren, 
moderatoren, 
skriftefaderen.

Adelsmanden, 
soldaten, 
sejrherren.

Den 
overordnede, 
direktøren, den 
lærde, 
teknikeren, 
profeten.

TEMPORALITET Fortid Evighed Nutid Fremtid.

Hver type af autoritet har et idéhistorisk ophav. Kojèves fire nedslag i 
skolastikken, Platon, Aristoteles og Hegel deler lighedstræk med Hannah 
Arendts essay om autoritet (2006) og begrebsgennemgangen af autoritet i 
Gesichtliche Grundbegriffe (Brunner, Conze, & Koselleck, 1974). Det, der er 
særegent for Kojèves teori, er, at han tager afsæt i en relationel forståelse af 
autoritet, som betoner: 1) At autoritet forudsætter to parter, som jeg i skemaet 
kalder typen og anerkender. 2) At disse typer anerkendes for distinkte 
kvaliteter. 3) At autoritet ikke har sit udspring i autoritetstypen selv, men 
den/dem som anerkender typen17. Selv definerer Kojève indledningsvist 

17 Når Kojeve i 1942 skriver ”Authority and the ’recognition’ of Authority are one and the 
same thing.”(2014, p. 34), kan man argumentere for, at han, med betoningen af autoritets 
forankring i den anerkendende, havde foregrebet, hvad Bruno Latour i 1984 sagde om magt: 
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autoritet således:

”Authority is therefore necessarily a relation (between agent and 
patient): it is an essentially social (rather than individual) 
phenomenon; there have to be at least two in order for Authority 
to exist. 

THEREFORE: Authority is the possibility that an agent has of 
acting on others (or on another) without these others reacting 
against him, despite being capable to do so.” (2014, p. 8)

I sin simpleste form, kan man sige, at fuld autoritet er resultatet af komplians. 
Fx når patienten uden tøven, indsigelser eller tvang (dvs. frivilligt) gør, som 
lægen siger. Autoritet er i sådant tilfælde det, der tilfalder lægen på baggrund 
af patientens anerkendelse. I Kojèves optik er autoritet derfor en sårbar bror til 
magt-begrebet. I det øjeblik, der stilles spørgsmålstegn ved eller opponeres 
mod en autoritet, nivelleres eller elimineres autoriten også, fordi denne i sig 
selv er resultatet af frivillig anerkendelse. I tråd hermed udlægger Hannah 
Arendt autoritet som: ”More than an advice and less than a command, an 
advice which one may not safely ignore.” (2006, p. 122). Det er et stærkt 
begreb om et sårbart fænomen. Det adskiller sig derved også fra magt. Det er 
ikke kompromitterende for en magt at gøre brug af fx tvang eller vold (Kojève, 
2014, p. 10). Det er det for autoritet. Anerkendelsesbegrebet – som jeg vender 
tilbage til senere – står altså centralt i forhold til Kojèves autoritetsteori. Det 
både peger på den relationelle præmis, men også at anerkendelse altid er 
anerkendelse af noget. De kvaliteter, en autoritet anerkendes for, er det 
springende punkt for analytisk at kunne identificere variationen i forekomster af 
autoritet. 

Faderen anerkendes for at repræsentere en tradition, mesteren for sin villighed 
til at løbe risici, lederen anerkendes for at formulere visioner, andre tror på og 
dommeren anerkendes for sin upartiskhed. 

Teorien giver altså med andre ord et begrebsapparat, der gør det muligt at 
kigge efter handlinger og udsagn i det empiriske materiale, hvor der er 
autoritetsrelationer på spil. Det kan fx være, når en underviser følger 
supporternes dom over, hvilken teknologi, der er bedst. Samtidig kan 
anerkendelsen også gå den anden vej, når supporten miskender, at 
underviserne står på og er repræsentanter for en tradition. Jeg vil løbende, i 

“People who are ‘obeyed’ discover what their power is really made of when they start to lose 
it. They realise, but too late, that it was ‘made of’ the wills of all the others.” (Latour, 1984, 
pp. 268-269).
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den empiriske analyse, komme dybere ned i, hvordan disse kvaliteter og typer 
kommer til udtryk og kan afgrænses. Hvad, der for nu er afgørende, er at 
bemærke den nuancerigdom, Kojèves teori tilbyder i forhold til at identificere og 
analysere forskellige typer af autoritet i et kvalitativt empirisk materiale. Som 
nævnt i metodekapitlets afsnit om kodning, var det produktivt for 
analysearbejdet at omsætte autoritetstyperne til bestemte praksismønstre, der 
kunne identificeres i empirien. Således blev dommerautoritet til dømmekraft og 
diplomati. Lederautoritet til det, jeg i analysen kalder projektering og visioner. 
Mesteren er karakteriseret ved vovemod. Slutteligt er faderautoriteten 
karakteriseret ved konservering og omsorg.

Kojève indleder med at diskutere, hvad der adskiller autoritetsrelationer fra 
andre relationsformer – fx kærlighed eller rettighed. Efter min bedste 
overbevisning antager hans autoritetsbegreb så grundlæggende en ontologisk 
karakter, at enhver relation også er variationer over en autoritetsrelation. Dette 
har Charles Bingham også argumenteret for: “I would even say that authority 
gets enacted whenever there is a relation between two or more people.” 
(Bingham, 2009, p. 12).

To nuancer må tilføres dette. For det første, at autoritet i praksis som oftest vil 
være compound (sammensat). De rene typer, som skemaet udtrykker er 
abstraktioner, og i konkrete tilfælde vil man som oftest kunne identificere et spil 
af de fire typer samtidig. Kojève sondrer desuden mellem selektiv og total 
autoritet (2014, p. 30). Den totale autoritet anerkendes som alle fire typer 
simultant, mens en selektiv vil være en sammensætning af to til tre typer. For 
det andet sondrer Kojève mellem total18 og relativ autoritet. Forskellen består i, 
hvor vidt autoriteten anerkendes rent, dvs. anerkenderen ikke gør indsigelser 
mod autoritetens handling, eller om, der opponeres i nogen udstrækning. 
Autoritet er altså ikke et spørgsmål om enten eller på den måde, at hvis en 
enkelt supporter ikke anerkender en undervisers vision for et fag, så mister 
underviseren sin lederautoritet per se. Der vil være tale om en relativ autoritet.

Holder vi skitsen af Kojèves autoritetsteori op mod de tidligere præsenterede 
faldgruber, bliver det også klart, at Kojève ikke kan undsige sig fra at have 
hang til flere af dem. For det første er hans teoretiske ærinde eksplicit 
adresseret statsteori og politologi. Derfor kerer han sig også fortrinsvist om 
formelle transmissionsformer. Han fokuserer på valg, nominering og 
nedarvning. Det har jeg valgt at nedprioritere i mit arbejde til fordel for at 
analysere anerkendelse og miskendelse som poler ved teknologiske 

18 Kojeve bruger ’total’ som modbegreb til både selektiv og relativ autoritet. Jeg forstår total i 
relation til den relative autoritet som en absolut autoritet.
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mediering. Mit ærinde er at udvikle et begrebsapparat, der skærper blikket for, 
hvordan autoritet viser sig i den uddannelsesorganisatoriske kontekst af online 
education. Ikke formelle transmissionsakter i et statsapparat. 

Et andet kritikpunkt er, at selvom Kojèves teori tager afsæt i en relationel 
tænkning, overser han samtidig den rolle, teknologien spiller i 
autoritetsrelationer. Med andre ord har han en hang til antropocentrisme. Jf. 
Kojève er autoritet socialt, men ikke socio-materielt. Om dette giver han selv et 
eksempel: ”[…] a grammophone that transmits the words of the leader has no 
authority in itself.” (Kojève, 2014, p. 8). Dette kan læses som en kommentar til 
Engels og Mumfords deterministiske forståelse af forholdet mellem teknologi 
og autoritet. Men det betyder for Kojève, at han ignorerer teknologiens 
indflydelse – og dette på trods af, at han i flere af sine eksempler trækker på 
materielt og teknologisk betingede og forankrede praksisser, som fx at kaste 
en mand ud af vinduet, skylde penge eller en boksekamp.

Jeg vælger at trække på Kojèves teori om autoritet som relationelt fænomen 
baseret på anerkendelse af distinkte kvaliteter. Imidlertid redegør hans teori 
utilfredsstillende for: 1) Den måde, autoritet ikke kun anerkendes, men også 
miskendes. 2) Den rolle teknologien spiller heri. Kojève bemærkede selv 
løbende i værket, at hans arbejde med autoritetsbegrebet var ufuldstændigt og 
ufærdigt: ”But all these questions will have to be studied more closely.” (2014, 
p. 48). Dette betragter jeg ikke som en deficit, men som en invitation til at 
tænke med og teoretisere videre. De næste tre ærinder er derfor at: 1) 
Præsentere et teoretisk forankret teknologibegreb i postfænomenologien. 2) 
Diskutere kommensurabiliteten mellem Kojève og postfænomenologien. 3) 
Tentativt præsentere de to poler miskendelse og anerkendelse ved autoritet 
som medieringsdimension.

Teknologibegrebet og postfænomenologiens 
medieringsformer
Gennem dette projekt har der været et proportionelt forhold mellem mængden 
af diskussioner og analyser af teknologibegrebet, og mit besvær med at 
indkredse og afklare, hvad der skal forstås ved teknologi. En måde at 
afgrænse det på, der både synes ligefor, og som har sin berettigelse, er ved at 
konsultere mit empiriske materiale og identificere, hvilke teknologier, der var på 
spil der. På den måde kan teknologi forstås som en blanding af hardware og 
software, altså fortrinsvist digitale teknologier. Fx web-konferencesystemet 
Adobe Connect, learning management systemet Moodle, de anvendte 
headphones og webkameraer, computere m.v. At definere teknologien gennem 
en udtømmende liste over hard- og software levner dog ikke et 
teknologibegreb med megen analytisk udsigelseskraft. 
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Hvor denne afgrænsning af teknologi er meget konkret, finder vi i den anden 
ende af spektret mere abstrakte definitioner. Fx teknologi-politologen Langdon 
Winner, der definerer teknologi som ”forms of life” (1986, p. 10). Don Ihde 
arbejder ligeledes med et bredt teknologibegreb: ”[technologies are] those 
artifacts of material culture that we use in various ways within our environment” 
(1990, p. 1). På linje hermed er også antropologen Sherry Turkle, der betragter 
teknologi som ”evocative objects” – stemningsvækkende objekter (2011). 
Udover at være relativt abstrakte definitioner af teknologi, går der også noget 
andet igen i disse. For det første, at teknologi skal forstås som noget, der har 
en materiel reference i form af software og hardware. For det andet, at 
teknologi er noget, der gør noget. Dette er en vigtig pointe og en præmis for 
projektets analyse: Teknologien betragtes som årsag til nogle afledte og 
uforudsete effekter – sociale, kulturelle, pædagogiske. Mere specifikt, vil jeg 
hævde, autoritative. Der er altså tale om, at det vigtige er snarere at undersøge 
de effekter, en teknologi producerer, fordi det er gennem disse, teknologien 
også skal forstås: ”The outcomes of technology use in education are certainly 
not consistent and often result in unintended consequences and subtle side 
effects.” (Selwyn, 2016, p. 171)
Sådan en forståelse af teknologibegrebet er også implicit en måde at navigere 
mellem to umiddelbare faldgruber – en social og en teknologisk determinisme 
(Baym, 2010, p. 22ff). Begge handler de om, at der, i mødet mellem menneske 
og teknologi er en prædefineret kurs. Den sociale determinisme er 
standpunktet, at teknologi er instrumenter, som mennesket bruger til at indfri 
sine mål efter forgodtbefindende. Den teknologiske determinisme handler om, 
at teknologien sætter en ufravigelig kurs for mennesket og samfundet, som vi 
er underlagt. Teknologi er hverken blot et instrument – den gør også noget ved 
os – men ej heller er den den eksklusivt afgørende faktor. For at få blik for 
denne balancegang, trækker jeg på en udlægning af teknologibegrebet 
bestående af tre komponenter, der både vægter det fysisk-materielle såvel 
som de praksisser teknologien er involveret i og som giver den betydning 
(Lievrouw & Livingstone, 2006). Parafraseret består teknologi af disse 
komponenter:

1. Artefakterne og enhederne i deres fysiske udformning
2. Aktiviteterne og praksisserne, hvori folk er engagerede med 

teknologierne 
3. De sociale arrangementer og organisatoriske former, som udvikler sig 

rundt om teknologierne og praksisserne

Et eksempel fra empirien kan demonstrere de tre aspekter:
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1. Flexi er både nogle konkrete teknologier, jf. de fem tilgange fremlagt i 
indledningen. 

2. Men de er også valgt af supporterne og indlejret i undervisernes kurser 
og tilrettelæggelsesaktiviteter. 

3. Slutteligt er det også udtryk for en politisk dagsorden, hvor DepEd skal 
gøre sig konkurrencedygtig på et marked. 

Ved at have disse tre aspekter in mente i analysen, opretholdes der altså et 
blik, der både tildeler opmærksomhed til teknologiernes udformning, design og 
den måde, de bliver forvaltet, fortolket og brugt på i praksis og ændrer praksis. 
På mange måder er denne inddeling en simpel omskrivning af det, Ihde, fra et 
postfænomenologisk udgangspunkt, kalder mikro- og makroperception. En 
teknologi perciperes til hver en tid som konkret, materielt objekt gennem 
kroppens sanser (sansedata) samtidig med, at den fortolkes i relation til en 
kulturel og social referenceramme (1990, p. 29). Kniven i hånden på en mand 
kan både være et mordforsøg og en kok på arbejde – det handler om 
teknologien fortolket i kontekst. 

Det begreb, der indfanger disse aspekter af teknologien bedst, og som står helt 
centralt i postfænomenologien, er mediering (Ihde, 1990; Kiran, 2015; Verbeek, 
2005). Gennem mediering former teknologien både menneskets oplevelser af 
og dets praksis i verden. Det betyder, at mediering er et relationelt ontologisk 
udgangspunkt, for så vidt at hverken subjekt eller objekt eksisterer forud for 
mediering. Gennem mediering konstituteres såvel subjektivitet som objektivitet: 
”Subject and object constitute each other. Not only are they intertwined, but 
they coshape one another.” (Verbeek, 2005, p. 112). Verden er kun for så vidt 
den er for et menneske, og et menneske er kun, for så vidt, det er i verden. 
Det, der sætter forholdet mellem menneske og verden, er mediering. 
Postfænomenologiens centrale tese er, at relationen mellem menneske og 
verden aldrig er ”nøgen”. Idéen om en ren, autentisk eller oprindelig 
menneske-verden-relation uafhængigt af teknologisk mediering er en myte: 
”There are no known peoples, now or in historic or even prehistoric times, who 
have not possessed technologies in some minimal sense.” (Ihde, 1990, p. 11). 
Det er også i lyset af dette, at undertitlen til Ihdes hovedværk, Technology and 
the Lifeworld, som lyder From Garden to Earth, skal læses. Nøgenheden i 
Edens Have findes ikke, men en teknologisk og kulturelt erfaret verden gør. På 
baggrund af dette udgangspunkt bliver det springende punkt for 
postfænomenologien at analysere, hvordan teknologien medierer. Ihdes store 
bidrag til – og hvad der har fået Verbeek til at kalde postfænomenologien for en 
mediation theory (Verbeek, 2015) – er Ihdes analyse af, hvordan teknologien 
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medierer mellem menneske og verden. Ihde fremhæver fire distinkte 
relationsformer, hvor teknologien på forskellig vis medierer:

(Human-technology)  World Embodiment relations
Human  (technology-World) Hermeneutic relations
Human  technology-(-World) Alterity relations
Technology  World-(human) Background relations
(Gengivet på baggrund af kapitel 5 i (Ihde, 1990, p. 71ff))

Tilfældet vil, at såvel som Kojève opererer med fire forskellige autoritetstyper, 
arbejder også Ihde med fire teknologiske medieringsformer. En vigtig pointe er, 
at en teknologi ikke per definition medierer på en særlig måde (”højtaleren 
medierer lyd”), men at medieringsform afhænger af brugskonteksten og 
analytisk snit. Til at illustrere dette, vil jeg gennemgå de fire relationer med 
udgangspunkt i den samme teknologi, der var den hyppigst brugte under mit 
feltstudie på DepEd, nemlig computeren. Mere specifikt skærmen.

Embodiment relations adresserer kropsliggørelsen af teknologi – når 
den forlænger, forstærker eller forvrænger vores sensoriske oplevelse 
af verden. Ved de synkrone online møder i Adobe Connect med 
studerende, var det kutyme, at studerende og undervisere havde deres 
webcam slået til. På sin skærm så underviseren ofte den talende 
studerende samtidig. På denne måde var koblingen mellem webcam 
og skærm en forlængelse af underviserens kropsligt begrænsede syn. 
For underviseren bliver webcammet et fjernøje, og skærmen er den 
teknologiske nethinde, billedet vises på. 

Hermeneutic relations adresserer, at vi ofte ”læser” verden gennem en 
teknologi. En af de hyppigst brugte brugergrænseflader for supporterne 
var Moodle. Moodle er et Learning Management System, som 
underviserens kurser var sat op i. Moodle gav både retning og struktur 
til det læringsforløb, de studerende skulle igennem, og for supporterne 
sagde underviserens brug af det, også noget om, hvem underviserne 
var. Gennem Moodle fortolkede supporterne, hvor teknisk kyndig en 
underviser var, og på baggrund deraf, kunne de målrette deres support.

Alterity relations adresserer, at teknologien fungerer som en quasi-
anden, hvor teknologien bliver en part, man kan have en relation til og 
interagere med. Både Adobe Connect og Moodle indeholder 
automatiserede elementer, hvor undervisere og supportere kan 
interagere med softwaren (quiz, svar-rapporter, installationsprocesser 
m.v.). Den svarer igen på en måde, der mimer eller erstatter mellem-
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menneskelig interaktion. Jeg vil tilføje, at en empirisk indikation på 
alterity relations er, at mennesket reagerer emotionelt på teknologien – 
hvad end det er med glæde eller frustration.

Background relations er når teknologier opererer i baggrunden, men 
ikke desto mindre betinger en given praksis. Det er de teknologier, 
mennesket ikke direkte tildeler opmærksomhed. De gange jeg lavede 
observationer i fysiske klasserum, satte underviserne ofte computeren 
til med projektor, og havde kursets Moodle-site i baggrunden, uden i 
øvrigt at gøre brug af det. Moodle og skærmen trak sig i baggrunden, 
men var ikke desto mindre formgivende for den faglige kontekst i 
klasserummet.

Så vidt har vi konstateret, at enhver social relation er en autoritetsrelation, og 
enhver relation mellem menneske og verden er medieret af teknologi. På 
baggrund heraf rejser spørgsmålet sig: Hvordan forholder autoritet og teknologi 
sig så til hinanden?

Teoretisk kommensurabilitet 
For så vidt en central pointe i projektet er, at autoritet i praksis ikke kan løsrives 
fra teknologien, må jeg i fremstillingen af det teoretiske apparat her også 
opretholde forbindelsen mellem teknologi og autoritet. Jeg i det følgende 
foretage to nedslagspunkter, som har til formål at finde fælles fodslag og 
argumentere for kommensurabiliteten mellem Kojève og Ihde. Punkterne er 
spørgsmålet om essenser og forholdet mellem anerkendelse og mediering. 

Kommensurabilitetsbegrebet trækker tråde tilbage i videnskabshistorien, hvor 
Thomas Kuhn med sit skelsættende værk The Structure of Scientific 
Revolution (1962) analyserede, hvordan videnskaben havde bevæget sig 
gennem forskellige faser. Bevægelsen er i grove træk, at videnskaben opererer 
indenfor et paradigme (normerne for, hvad der tages for givet og er 
selvfølgelige begreber). På et tidspunkt identificeres der fænomener, som 
videnskaben indenfor gældende paradigme ikke er i stand til at forklare. Det 
giver grobund for nye forklaringsmodeller og teorier, der anfægter det 
etablerede paradigmes grundantagelser. De teorier, der hører til det gamle og 
nye paradigme, er med Kuhns ord inkommensurable, fordi de strides om 
præmisserne for videnskabelig bedrift og et grundlæggende verdenssyn:

“Theories belonging to different paradigms are incommensurable 
– lacking a common measure – because people working in 
different paradigms see the world differently.” (Sismondo, 2010, 
p. 16)
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I det følgende vil jeg parallelt præsentere Ihde og Kojèves tænkning med afsæt 
i to punkter. Det første, spørgsmålet om essenser, peger på en tilsyneladende 
inkommensurabalitet. Jeg vil argumentere for at en nærmere granskning af 
deres tænkning peger på, at der er ligheder og muligheder for at ”patche” dem 
på en analytisk konstruktiv måde. Dette danner et frugtbart udgangspunkt for 
den efterføglende empiriske analyse og søger at indfri ”[the] value in 
approaching data with multiple perspectives and hypotheses in mind.” (Denzin, 
1989, p. 297).

Spørgsmålet om essenser
Som allerede anslået i forrige kapitel, er en tilbagevendende 
diskussionspartner for Ihde fænomenologiens grundlægger, Edmund Husserl. 
Især Husserls begreber om intentionalitet og variationer. Jeg vil i dette afsnit 
rette opmærksomheden mod sidstnævnt, variationer. Indenfor den husserlske 
tradition handler variationsbegrebet om at ”gå rundt om” et fænomen. Både 
gennem konkret kropslig perception (hvis fænomenet er materielt), men især 
også gennem fantaseren. Dette er for at betragte det fra forskellige sider, og på 
baggrund deraf identificere fænomenets essens. Essensen er det, der 
vedbliver at være på tværs af de forskellige variationer:

“The task of Imaginative Variation is to seek possible meanings 
through the utilization of imagination, varying the frames of 
reference, employing polarities and reversals, and approaching 
the phenomenon from divergent perspectives, different positions, 
roles, or functions.” (Moustakas, 1994, pp. 97-98).

Både Ihde og Kojève arbejder med inspiration fra denne fænomenologiske 
metode i deres arbejde. Kojève skriver i indledningen til sit autoritetsskrift:

”To this end, the phenomena Authority must be subjected to a 
phenomenological analysis with a view to unearthing ‘pure 
phenomena’, that is to say, those that are irreducible to one 
another.”(2014, p. 3).

Uden direkte henvisning til Husserl fremlægger Kojève, at måden, den 
fænomenologiske analyse må finde sted på, er at identificere alle tilfælde eller 
forekomster af noget, vi ”[…] ’instinctively’ qualify as authoritarian.” (2014, p. 3). 
Det, der ligger til grund for denne analytiske modus operandi, er den 
husserlianske idé om den fænomenologiske epoché og reduktion, der i sidste 
ende vil vise et fænomens essens, som Kojève også kalder das Wesen. 

Epochéen og den fænomenologiske reduktion er metodiske manøvrer, som 
Husserl formulerede for (i den videnskabelige bedrift) at kunne sætte sig ud 
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over den naturlige indstilling. Den naturlige indstilling er en dogmatisk bias om, 
hvad vi forventer af verden, der ofte forvrænger vores opfattelse af, hvordan 
fænomenernes essens tager sig ud. Begrebet epoché dækker over: 

”[at] suspendere eller neutralisere en bestemt dogmatisk 
indstilling til verden, for derved fokusere snævert og direkte på 
det fænomenologisk givne, på objekterne netop sådan som de 
fremtræder.” (Zahavi, 2003, p. 21). 

På sin vis er Husserls argument ”blot” en plæderen for, at man skal være 
varsom med at ledes af fordomme i den videnskabelige bedrift. Argumentet 
skal læses i forhold til Husserls samtid i det 20. århundrede, hvor en 
naturvidenskabelig positivistisk tilgang herskede, og hvor der var en 
tilbøjelighed til ikke at stille spørgsmålstegn ved forskerens personlige og 
kropslige opfattelse af det videnskabelige objekt. Husserl argumenterede altså 
for at tildele opmærksomhed til første-persons perspektivet som en integreret 
del af og forudsætning for at beskrive fænomener, sådan som de fremtræder. 
Det er denne praksis, epochéen dækker over. Når den naturlige indstilling er 
sat i parentes, kan reduktionen begynde gennem variationsanalysen: 

“In its simplest form, the use of variations require obtaining as 
many sufficient examples or variations upon examples as might 
be necessary to discover the structural features being sought.” 
(Ihde, 2012, p. 23).

Kojève ærinde er lige præcis at kortlægge og finde eksempler på eksisterende 
forekomster af autoritet med henblik på at identificere en kerne, 
autoritetsbegrebets essens, das Wesen. Kojève finder, som jeg allerede har 
været inde på, fire forskellige typer af autoritet: Faderens, dommerens, 
mesterens og lederens. Hver refererer de til et idéhistorisk tankekorpus: 
Skolastikken, Platon, Hegel og Aristoteles. På tværs af disse identificerer han, 
at autoritet beror på anerkendelse. Han identificerer altså det, der kaldes en 
nominal essens: ”de egenskaber, en ting må have for at blive kaldt for en 
bestemt ting.” (Faye, 2000, p. 70). Med andre ord er anerkendelse for Kojève 
et essentielt træk ved autoritet.

Når jeg i det foregående refererer til Husserl som udgangspunkt for at definere 
et fælles grundlag for Ihde og Kojève, er det vigtigt at have in mente, at hvor 
Kojève formulerer sit ærinde i forlængelse af Husserls metode, så er det 
karakteristisk for postfænomenologien, at den netop bryder med Husserls 
ambition om at identificere fænomeners essenser. Som jeg var inde på i 
metodekapitlet, er postfænomenologien eksplicit anti-essentialistisk. Om dette 
skriver Ihde:
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“Earlier I had recognized, of course, that if I followed Husserl’s 
method of variations, including his overly complex “reductions,” I 
should find “essences”—but I didn’t. Instead, I discovered 
multistabilties. By doing phenomenology in practice, I was fnding 
a different result than in its classical expression.” (2012, p. xiv)

Der tegner sig altså konturerne af en inkommensurabilitet Kojève og Ihde i 
mellem. Kojève vil vedkende sig en videnskabelig tilgang, der tror på og leder 
efter essenser. Ihde vil på den anden side miskende, at sådan et begreb giver 
mening i praksis. At uenigheden ikke er så stor, som det tilsyneladende 
forekommer skyldes to forhold. Dels postfænomenologiens begreb om 
multistabilitet, dels i det forhold, at Kojève aldrig lykkedes definitivt at indkredse 
det essentielle, og dermed selv kan læses som en fænomenolog, der ufrivilligt 
kom frem til det, Ihde kalder multistabilitet. Snarere foretog Kojève netop en 
multistabilitetsanalyse af autoritet, idet han fandt fire variationer.

Multistabilitet er et kernebegreb i postfænomenologien, som udtrykker det 
grundlæggende anti-essentialistiske ontologiske udgangspunkt. Multistabilitet 
betyder, at fænomenerne ikke har essenser, men at i en given praksis eller 
kontekst stabiliserer en særegen forståelse og erfaring af et fænomen sig. Det 
betyder, at i en anden kontekst kan samme fænomen eller teknologi fortolkes 
og bruges på måder, der radikalt kompromitterer forståelsen i den første 
kontekst:

“That is, a technology cannot mean simply anything or be used 
to do simply anything; only some relations prove experientially 
stable. In this vocabulary, a multistable technology has multiple 
“stabilities” or “variations” (these two terms are used 
interchangeably in this literature).” (Rosenberger & Verbeek, 
2015, p. 26). 

Ser vi Kojèves projekt med den fænomenologiske analyse af autoritet med 
henblik på at kortlægge fænomenets essens, vil en postfænomenolog 
indvende, at dette projekt er en umulighed. Læser vi Kojève i 
postfænomenologiens anti-essentialistiske lys, vil jeg argumentere for, at ikke 
kun hans skrift om autoritet, men også det øvrige ouvre, var ”plaget” af 
multistabiliteten. Det lod sig ikke gøre at indfange essenserne på trods af, at 
det var dette, der var det eksplicitte projekt. Tværtimod kan Kojèves tankegods 
læses som en præambel til den anti-essentialisme, der har præget det 
postmoderne som sådan. Specifikt for autoritetsskriftets vedkommende, 
konkluderer Kojève løbende, at hans analyse er ufuldkommen og foranlediger 
flere spørgsmål, end den besvarer: 
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”[…] undoubtedly, the study of these questions is extremely 
interesting, both theoretically and practically […] but we can 
neither carry out such a study nor even initiate it here.” (2014, p. 
31). 

Hvordan kimen til det postmoderne var til stede i Kojèves forfatterskab – 
opgøret med Sandheden, rationaliteten, essenserne, det universelle og de 
store fortællinger – har også Drury gjort til genstand for analyse i sin bog 
Alexandre Kojève: The Roots of Postmodern Politics om Kojève (1994). Hun 
skriver: ”In my view, Kojève’s conception of modernity as the fateful triumph of 
arid rationality is the cornerstone of postmodern thought.” (p. 205). Med andre 
ord var Kojève på mange måder – uden selv at vide af det – en 
foregangsmand for den drejning, som postfænomenologien skriver sig ind i. 

For projektet betyder det, at fænomenerne teknologi og autoritet og deres 
indbyrdes relation ikke definitivt (en gang for alle) kan afklares. Dvs. vi kan ikke 
forvente eller antage, at en partikulær teknologi medierer en partikulær type af 
autoritet på en partikulær måde. Tværtimod må dette analyseres empirisk som 
nye variationer eller stabiliteter. Imidlertid bidrager både Ihde og Kojève med 
orienteringsnøgler til dette arbejde i form af hhv. relationsformer og 
autoritetstyper. Som tidligere skrevet, er nøglen til autoritetsbegrebet 
anerkendelse og teknologibegrebet mediering. Derfor er næste afsnit dedikeret 
til at udpege relationen mellem disse.  

Mediering og anerkendelse
Et afgørende punkt for kommensurabiliteten mellem postfænomenologien og 
Kojèves autoritetsteori er mellem medierings- og anerkendelsesbegreberne, da 
de begge peger på det relationelle mellem, hvordan verden viser sig for 
mennesket, og hvordan mennesket handler i verden. Jeg vil i det følgende 
argumentere for, at Kojèves brug af anerkendelsesbegrebet kan forstås som et 
spørgsmål om mediering, da der med al sandsynlighed er ”overlaps between 
the mediational theories of Hegel and of postphenomenology.” (Gertz, 2016, p. 
139)

At fortolke Kojève som en teknologifilosof er en misforståelse. Sammenlignet 
med andre fortolkere af den hegelianske tradition, fx marxister, tildeler Kojève 
bemærkelsesværdigt lidt opmærksomhed til teknologiske og materielle 
betingelser. På baggrund heraf, kan ambitionen om at søge fælles grund virke 
perspektivløst. Men som Natalia Juchniewicz har argumenteret, kunne det 
være “very helpful for postphenomenology to look at the language of Hegelian 
idealism once again […] they both think in triadic schema and both use 
dialectic to describe the process of ontological change through mediation.” 
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(n.d., pp. 1-2). Spørgsmålet er, hvad er mediering for Kojève, og hvordan 
relaterer det sig til teknologi og autoritet?

Hvor Ihde, som skitseret ovenfor, tænker mediering som forskellige 
konfigurationer af relationen menneske-teknologi-verden, tænker Kojève i 
mester-slave-natur-relationer. Det er på dette punkt i argumentationen, vi ikke 
kommer uden om også at referere til Hegel for at forstå Kojève. I Åndens 
Fænomenologi er der en ti sider lang passage (Hegel, 2005, pp. 127-136) om, 
hvordan mennesket kommer til selvbevidsthed gennem sin relation til en 
Anden. Denne passage gør Kojève til nøglen for forståelsen af mennesket, 
dets kommen til selvbevidsthed og dets historiske udvikling. Mennesket har, i 
modsætningen til dyret, skriver Kojève, ikke kun et behov for at få opfyldt sine 
biologiske behov. Mennesket har også et antropogenetisk begær; et 
eksistentielt tomrum der søges udfyldt ved ikke kun at have noget andre gerne 
vil have, men ligefrem tilstræbe at være det, andre gerne vil have: ”If human 
reality is a social reality, society is human only as a set of Desires mutually 
desiring one another as Desires.” (Kojève, 1980, p. 6). Vi kan sige, at 
mennesket begærer at blive anerkendt. Kun gennem anerkendelse medieres 
verden på en måde, hvor mennesket ikke kun er dyr, men også menneske. Det 
er denne relation, der udspiller sig mellem herre og slave, som for Kojève bliver 
en mytisk forklaring på det menneskelige: ”[A] fight to death for pure prestige” 
(p. 7) mellem to parter. Herren ender som sådan, fordi vedkommende er mere 
villig til at risikere sit liv end slaven, således slaven er slave qua sin overgivelse 
og anerkendelse af mesteren. Det er den konsekvente asymmetri mellem de to 
parter, der også gør Kojève til dialektiker. Den dialektiske tilgang minder på 
mange måder, om den form for relationel ontologi, der ikke bare er 
udgangspunktet for postfænomenologien, men STS-orienterede studier som 
sådan: ”This [dialectics] is similar to relational ontology, which dissolves the 
analytical boundaries between technologies and humans.” (Seppänen, 
Kloetzer, Riikonen, & Wahlström, 2016, p. 230). 

Ihdes menneske-teknologi-verden figur adresserer eksplicit teknologien, mens 
den kojevianske fortolkning af Hegel (mester-slave-natur) synes at være 
eksklusivt intersubjektiv: 

“That is to say, real and true man is the result of his inter-action 
with others; his I and the idea he has of himself are “mediated” 
by recognition obtained as a result of his action.” (Kojève, 1980, 
p. 15). 

Det selvbevidste menneske, et ”jeg”, er kun, for så vidt vedkommende er for en 
anden bevidsthed. En mester er kun mester, så længe en slave eller den 
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underdanige anerkender hende/ham som mester. En leder er kun leder, så 
længe nogen tror på vedkommendes projekt. Dommeren er kun dommer, så 
længe vedkommendes domme bliver betragtet som retfærdige. Faderen er kun 
fader, så længe vedkommende anerkendes som ophavsmand. Man 
fornemmer, hvordan den relationelle grundfigur også ligger til grund for 
Kojèves udvikling af autoritet som en relationelt fænomen. Som Kojève 
udtrykker det ovenfor, er mennesket medieret gennem anerkendelse. 
Mennesket er afhængigt af mediering for at være menneske.

Men selvom mester-slave dialektikken er figurativ for at fortolke mennesket 
som selvbevidst væsen, levner Kojève ingen plads til at tænke teknologien ind i 
denne dynamik. I hvert fald ikke så længe, at man læser dialektikken som et 
eksklusivt mellem-menneskeligt anliggende (mester overfor slave). Trækker vi 
imildertid Ihdes betoning af teknologi som mediator ind i Kojèves tænkning, 
åbner der sig et perspektiv. Sammenholder vi Kojèves begreb om slaven som 
anerkender og Ihdes om teknologien som mediator, ser vi, at der er 
sammenfald. 

Både slave og teknologi er karakteriseret ved at være en aktivitet. De er noget, 
der aktivt medskaber den verden, der viser sig for mesteren. Kojève kalder 
denne verden for den sociale og historiske verden, som er formgivet og 
medieret gennem slavens arbejde:

“Therefore, the historical process, the historical becoming of the 
human being, is the product of the working Slave and not of the 
warlike Master.” (Kojève, 1980, p. 52)

En forudsætning for konstitutionen af den historiske verden er slavens arbejde. 
En menneskelig verden, der ikke er transformeret gennem arbejde, er for 
Kojève utænkelig (så er den blot dyrisk). På samme måde åbner Ihde sin bog 
Technology and the Lifeworld med at spørge ind til mulighedsbetingelserne for 
en menneskelig verden, der ikke er medieret af teknologi:

”At entry level one unasked but tacit question was: Could 
humans live without technologies? Clearly, in any empirical or 
historical sense, they in fact do not.” (Ihde, 1990, p. 11).

Det empiriske forhold, at mennesket ikke kan tænkes a-teknologisk, leder Ihde 
på sporet af en analyse af, hvordan teknologien ikke-neutralt altid har været en 
aktiv medskaber af menneskets selvforståelse af den verden, det bebor. En 
postfænomenologisk omskrivning af Kojève-citatet ovenfor, og som betoner 
lighedstrækkene mellem slave og teknologi er, the historical becoming of the 
human being is the product of the working technology.
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Der er altså tale om et gensidigt ”afhængighedsforhold” mellem mennesket på 
den ene side, og hvordan verden er formet gennem enten teknologi eller 
slavens aktivitet. Mesteren er afhængig af slaven, da slaven konstituerer 
mesteren som sådan ved at transformere og bearbejde naturen på vegne af 
mesteren. Mesterens virkelighed er altid medieret af slaven: “Therefore, it is 
solely thanks to the work of another (his Slave) that the Master is free with 
respect to Nature, and consequently, satisfied with himself.” (Kojève, 1980, p. 
18). Men som teknologi for Ihde ikke kun er et redskab til at underkaste 
naturen sig selv, så er også slaven (ligesom teknologien) en transformation: 

”In his work, he trans-forms things and trans-forms himself at the 
same time: he forms things and the World by transforming him-
self, by educating himself; and he educates himself, he forms 
himself, by transforming things and the World.” (Kojève, 1980, p. 
25).

Hvad teknologi er i postfænomenologien, er slaven for Kojève, forstået på den 
måde at de begge virker formgivende for den kultur og verden, mennesket 
befinder sig i og kan forstå sig selv i forhold til:

”To reverse the usual equation, the technological form of life is 
part and parcel of culture, just as culture in the human sense 
inevitably implies technologies.” (Ihde, 1990, p. 20).

Jeg vil altså hævde, at slavens anerkendelse af mesteren antager 
sammenlignelige kvaliteter med teknologiens mediering af verden for 
mennesket. Såvel anerkendelse som mediering er ontologisk konstituerende 
processer for verden og mennesket.

Jeg er ikke den første til at påpege sammenfaldet mellem slavefiguren og 
teknologien. Langdon Winner (1977, p. 187) har lavet en tilsvarende 
forbindelse med reference til robot-begrebets etymologiske ophav, da robot på 
tjekkisk betyder slave. Han skriver mere generelt om sammenfaldet mellem 
teknologi og slave-begrebernes sammenlignelighed: 

“What is interesting for our purposes is that in slightly altered 
form the philosophical critique of slavery is recapitulated in 
modern speculation about the social context of technology.” 
(Winner, 1977, p. 189).

Ligeledes påpeger Natalia Juchniewicz, at grænsen mellem teknologi og slave 
er flydende: ”Slave as the middle term between master`s needs and nature 
plays the role of a tool.” (n.d., p. 9). 
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Peter-Paul Verbeek har i sit arbejde med postfænomenologiens 
medieringsbegreb argumenteret for at for at forstå medieringsprocesser, skal vi 
ikke kun analytisk fokusere på, hvad tingene gør, men også på den 
menneskelige oplevelse:

“We should not only study ‘what things do’ (cf. Verbeek 2005) but 
also how humans give meaning to these mediations – both 
empirically and conceptually.” (Verbeek, 2015, p. 3). 

Med andre ord, siger Verbeek, at der i den postfænomenologiske tilgang har 
været en accentuering af, hvordan teknologien har ageret, men at dette også 
har været på bekostning af at forstå menneskers motiver og fortolkninger. Jeg 
mener, at Kojèves betoning af anerkendelse er en vigtig tilføjelse og 
supplement til medieringsbegrebet. Det betoner ikke kun, at teknologien 
medierer, men også at mennesket anerkendes, og ikke mindst at disse 
processer er simultane. Mediering tilhører ikke teknologiens funktionsmåde og 
anerkendelse menneskets. Anerkendelse og mediering er sammenfaldende: 
Anerkendelse af autoritet er medieret gennem teknologi, og det giver ikke 
mening at separere disse. 

Værdien af disse teoretiske overvejelser og amalgamationer er for dette projekt 
dog ikke (kun) om den videnskabsteoretiske ligning går op, men også hvorvidt 
begreberne bidrager til en øget forståelse af genstandsfeltet. Hvordan vi kan 
operere med disse begreber i en empirisk kontekst, vil jeg dykke ned i i næste 
afsnit.

Teknologi som miskender og anerkender af autoritet
Så vidt har vi identificeret en relation mellem anerkendelsesbegrebet hos 
Kojève og mediering hos Ihde, der angiver, at disse begreber antager en 
sammenlignelig karakter i de to forfatterskaber. De adresserer begge måden, 
hvorpå verden træder frem for mennesket gennem noget andet. Dels gennem 
teknologi, dels gennem autoritetsrelationer. Dette vokabular har indtil videre 
kun været i stand til at indfange, hvordan teknologien skulle skabe eller 
konstituere autoritet. Der mangler altså et begreb for at pege på, hvordan 
teknologien også hæmmer eller svækker autoritet. Dette vil jeg kompensere 
for, ved at udlægge hhv. anerkendelse og miskendelse som poler ved den 
teknologiske mediering. Miskendelse kan på den baggrund ses som en 
negation af anerkendelsen, men den er stadig et udtryk for en variation af et 
autoritetsforhold. Ved kun at have blik for anerkendelse, overser vi, hvordan 
autoritet også er et processuelt fænomen. For at vise sig et sted (fx 
supporterne anerkendes for lederautoritet) miskendes autoritet et andet sted, fx 
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hos underviserne. Ikke to parter kan samtidig formulere lige værdige visioner 
for fremtidens undervisning med teknologi. 

Jeg forankrer ambitionen om at udvikle et miskendelses-begreb som 
supplement til anerkendelsen i mit feltarbejde. Her er et fænomen, som jeg 
ikke finder ord for i de eksisterende teorier. Det er også gennem analysen, jeg 
fortrinsvist vil føje betydning til og blæse liv i de teoretiske begreber. Et par 
indledende kommentarer er dog nødvendige for at forstå, hvordan og hvorfor, 
det på et teoretisk plan, giver mening at tale om teknologien som anerkender 
og miskender af autoritet. Dette vil jeg gøre indenfor en postfænomenologisk 
ramme.

Postfænomenologen Asle H. Kiran har argumenteret for, at enhver teknologisk 
mediering også indeholder en bipolaritet, som medieringen er spændt ud 
mellem. Teknologien kløver med andre ord altid virkeligheden over i to:

”The various kinds of two-sidedness19 expose the influence of 
technology on how actors, situations, and cultures are being 
shaped” (2015, p. 138).

I sin simpelhed er Kirans argument, at når en teknologi gør et menneske i 
stand til noget, forhindrer den samtidigt mennesket i noget andet. Et eksempel 
er, at når Flexi giver mulighed for fleksibel uddannelse i tid og rum, så 
forhindrer det samtidig, at studerende og undervisere mødes fysisk. Polerne 
ved teknologisk mediering peger på det forhold, at når subjektet har noget for 
med verden – og dette foretagende går gennem teknologien – er der altid 
noget, der vil blive forstærket og noget andet, der vil blive svækket. Mit 
teoretiske argument er, at menneskers autoritet forstærkes (dvs. anerkendes) 
og svækkes (dvs. miskendes) gennem teknologisk mediering. Autoritet er altså 
en dimension ved mediering spændt ud mellem to poler, som jeg kalder 
anerkendelse og miskendelse. Imidlertid bliver begreber som forstærkning og 
svækkelse hurtigt associeret med en dårlig eller god konsekvens ved 
teknologien. Teknologien er qua mediering ikke neutral, men samtidig er der 
heller ikke a priori en bestemt pol, der er bedre end en anden. På den anden 
side er bipolariteten ved mediering ikke noget, man kan undslippe. Det er et 
eksistentielt vilkår:

“As such, far from being a mere empirical fact about 
technological mediation, the two-sidedness instead expresses an 
existentially significant constraint in how technological 

19 Kirans bruger begrebet ’two-sidedness’ til at beskrive teknologisk medierings måde at dele 
verden op i to på. Jeg oversætter dette til den teknologiske medierings bipolaritet. 
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mediations shape both “world” and “human”.”(Kiran, 2015, p. 
124).

For at vurdere effekterne af medieringen, må der imidlertid foreligge en analyse 
af disse. De er ikke givet på forhånd gennem teknologiens design. Formålet er 
derfor at åbne op for at tænke medieringen af autoritet som en proces, hvor 
teknologien spiller en afgørende rolle, men uden at teknologien bliver gjort til 
en autoritet i sig selv (som fx tilfældet var hos Mumford og Engels i den 
tidligere begrebsgennemgang). I stedet er autoritet en dimension ved 
teknologisk mediering, som empirisk viser sig ved at være spændt ud mellem 
polerne anerkendelse-miskendelse. Denne måde at begrebsliggøre autoritet 
som dimension ved mediering er inspireret af Kirans arbejde. Kiran fremlægger 
i sin analyse selv fire dimensioner ved mediering, som her er skematisk 
opsummeret:

DIMENSION POLER FOR, HVAD TEKNOLOGIEN 
GØR

ONTOLOGISK Viser skjuler

EPISTEMOLOGIS
K

Forstørrer formindsker

PRAKTISK Muliggør begrænser

ETISK Involverer fremmedgør

Baseret på (Kiran, 2015).

Afslutningsvist påpeger  Kiran,  at hans gennemgang af de fire dimensioner 
ikke er fuldstændig: ”I am not claiming that this is a comprehensive overview of 
the many dimensions of technological mediation. “(2015, p. 138). Dette ser jeg 
som en invitation til at tænke videre i medieringens bipolaritet. Jeg ønsker at 
tilføje en dimension – autoritet - hvor polerne er teknologien som anerkender 
og miskender. Vi kan i tråd med ovenstående fremstille det således:

DIMENSION POLER FOR, HVAD TEKNOLOGIEN GØR

AUTORITATIV Anerkender miskender

Det er vigtigt at huske, at en teknologi altid samtidig påvirker begge ender af 
kontinuummet: ”The dual concepts do not express a positive-negative relation.” 
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(Kiran, 2015, p. 125). Fx gælder det for den epistemologiske dimension, at 
“any piece of technology that augments and strengthens our perceptual 
capabilities will simultaneously reduce or weaken other aspect of our 
experiential presence” (Kiran, 2015, p. 128). Dette refererer til mit argument 
ovenfor om, at en anerkendelse af autoritet altid også vedrører en 
autoritetsmiskendelse. Spørgsmålet bliver, hvordan det kan give mening at 
snakke om at teknologien frivilligt anerkender eller miskender et menneske for 
autoritet?

Dette hænger sammen med det produktive aspekt ved teknologi, jeg også 
tidligere fremhævede. Når teknologien kan forstås som produktiv og 
konstituerende, hænger det sammen med, at teknologien har en teknologisk 
intentionalitet (Ihde, 1990, p. 141). Dette begreb er på mange måder 
postfænomenologiens svar på spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan 
teknologien skal forstås som agens. Teknologisk intentionalitet dækker over 
det forhold, at enhver teknologi også har indbygget en særlig tilbøjelighed, 
inklination eller kurs (trajectory) i sig, som var det en implicit brugermanual 
(Verbeek, 2005, p. 115). Med reference til forskellige skriveteknologier 
eksemplificerer Ihde, hvordan fyldepennen tilskynder til at skrive langsomt – i 
modsætning til computeren. Det betyder ikke, at man ikke kan skrive hurtigt 
med pen og langsomt på computer. I hver af skriveteknologierne ligger der 
praksistilskyndelser, som gør noget mere oplagt at gøre end andet. 
Teknologien vil noget med os. Verbeek opsummerer om relationen mellem på 
den ene side menneskets intentionalitet og på den anden side den 
teknologiske:

“Their [humans’ and technologies’] “intentionalities,” in Ihde’s 
sense, consist of the fact that they coshape the contact between 
human beings and their world; they determine how human 
beings can be present in the world, and the world to them.” 
(Verbeek, 2005, p. 116).

Det er gennem begrebet om den teknologiske intentionalitet, at også de 
digitale teknologier i online education virker miskendende og anerkendende på 
autoritet. Når der er overensstemmelse mellem på den ene side menneskernes 
– dvs. underviserne og supporternes – intention, og den intentionalitet også 
teknologien har, afstedkommer det autoritetsanerkendelse. Vi kan kalde det en 
intentionalitetskonvergens. Anerkendelse er altså en strømlining af 
intentionaliteter, menneskets og teknologiens, der medfører en af de fire 
autoritetstyper, eller en blanding af flere. Tilsvarende er autoritetsmiskendelse 
en intentionalitetsdivergens. 
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Vi kan visualisere pointen ved at angive angive de tre empiriske aktører med 
hver deres pil. Pilen indikerer intentionaliteten. Blå er underviseren, gul er 
supporten og orange er teknologien. Eksemplerne viser, hvordan teknologien – 
ved at konvergere med support eller underviser – anerkender eller miskender 
dem for deres kvalitet:

Figur 10 Underviseren vil i én retning, men supporterne vil med teknologien i en anden retning. Således 
miskender teknologien underviserens autoritet, mens teknologien anerkender supportens (dette er fx 

tilfældet i kapitel 6 om lederautoritet)

Figur 11 Denne er modsat ovenstående, hvor underviserne bruger teknologien på en måde, der 
modsætter sig supportens ønske. Således anerkender teknologien underviserne (dette er fx tilfældet i 

kapitel 9 om faderautoritet).

Når teknologien bruges som den også ”vil” bruges, som den intenderer, 
anerkender teknologien også hhv. underviseres og supporteres autoritet. Den 
bliver en allieret og autoriserer mennesker. Omvendt, når fx underviserens 
(manglende) brug modsætter sig den teknologiske intentionalitet, er det også 
med en miskendelse af autoritet til følge. Det er en intentionalitetsdivergens. 
Teknologien hjælper da ikke mennesket til at indfri sine mål, men virker 
tværtom periodisk obstruerende. Det er på disse præmisser, at udsagnet om, 
at teknologien kan anerkende og miskende supportere og undervisere for 
autoritet, skal forstås. Det er vigtigt at holde in mente, at jeg i den grafiske 
fremstilling her forsimpler og opdeler den menneskelige og teknologiske 
intentionalitet, som om de skulle eksistere uafhængigt. Som Verbeek pointerer 
ovenfor, samskaber de hinanden. Dertil kommer, at intentionalitet ikke er et 
pre-determineret essenstræk ved teknologi eller menneske, men noget der 
udfolder sig og tager form gennem praksis. 
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Der eksisterer også et andet forhold ved autoritetspolerne ved teknologisk 
mediering. Det er den hang, anerkendelse og miskendelsesbegreberne har til 
at klinge af eksplicitte, artikulerede eller formaliserede tilkendegivelser. Som fx 
kongen er folket overordnet, fordi dette er stadfæstet – anerkendt – ved lov. 
Dette er fordi anerkendelse og miskendelse af autoritet er begreber, der 
intuitivt – og med reference til autoritetsbegrebets forankring i statsteori – ofte 
bliver forstået som noget, der vedrører formaliserede transmissionsakter: 
Nedarvning, valg, nominering m.v. Den måde, anerkendelse og miskendelse 
skal forstås på i dette projekt, er ved de enkelte situerede, kropslige, kulturelle 
og konkrete empiriske møder mellem mennesker og teknologi. Dvs. 
autoritetsakter er ikke formelt betingede, men et vilkår ved ethver møde mellem 
mennesker og teknologi. Jeg søger altså at komme udover formaliserede 
autoritetsrelationer, og i stedet pege på det vi  - med referencer til Foucaults 
magtanalyser – kunne kalde autoritetens mikrofysik (1994). Det er den 
hverdagslige, dynamiske, uformaliserede og kulturelt betingede autoritet, der 
opstår og ændres gennem små forskydninger i mødet mellem undervisere, 
supportere og online educations teknologier. Det, der adskiller autoritet fra 
magt er, som allerede skrevet, at autoritet er den sårbare søster til magt, idet 
den beror på komplians og indvilligelse, modsat magtudøvelse, der også kan 
tage form af vold, tvang og undertrykkelse. 

For at få blik for, hvorfor og hvordan anerkendelse og miskendelse af autoritet 
finder sted, er det vigtigt at have flere perspektiver – eller positioner – i spil: 
”the concept of “dimension” conveys that technological mediation can, and 
should, be analyzed from different perspectives.” (Kiran, 2015, p. 124). Det er 
derfor, jeg fokuserer på såvel undervisere som supportere. Meget er, som jeg 
gennemgik i kortlæningen af lærerfigurens fald, skrevet om lærerfigurens 
autoritetsforfald. Mindre er skrevet om, den aktive rolle, teknologien spiller heri, 
og endnu mindre om, hvor autoriteten har forskudt sig hen. Det vil i analysen 
her blive klart, at undervisernes autoritetsmiskendelse også hænger sammen 
med en parallelt forekommende autoritetsanerkendelse af supporterne. 

Som vejledende definitioner af begreberne tager jeg udgangspunkt i, at 
anerkendelse er den teknologisk medierede forstærkning af en given aktørs 
autoritetsposition som leder, mester, dommer eller fader, hvorimod 
miskendelse er en teknologisk medieret positionssvækkelse. Medieringen af 
autoritet sker gennem embodiment, hermeneutic, alterity og background 
relations til teknologi. Altså antager forstærkninger- og svækkelser af autoritet 
forskellig karakter afhængigt af, hvordan teknologien medierer og hvilken type 
autoritet, der er tale om.

Konklusion
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Opsummerende kan vi sige, at de teoretiske præmisser for studiet her er, at: 1) 
Hver en social relation er også en autoritetsrelation. 2) Menneske-verden 
relation er typisk menneske-teknologi-verden relationer  (Rosenberger & 
Verbeek, 2015, p. 12). Det betyder, at i praksis er autoritet og teknologi også 
filtret ind i hinanden. Dette teoretisk funderede afsæt danner udgangspunkt for 
det vokabular, jeg i den videre analyse vil arbejde med, og som metodekapitlet 
også gjorde klart, har inspireret min kodning af empirien. De begreber, jeg 
arbejder ud fra, og som jeg vil vende tilbage til og uddybe i relation til empirien, 
er dels hentet fra Kojève, dels fra postfænomenologien og dels mit bidrag til 
selv at fange det processuelle og ”levende” i autoritetsrelationer, ved både at 
have blik for anerkendelse og miskendelse. Derfor ser vokabularet ud som 
følger:

Autoritet forekommer i fire typer – leder, dommer, mester og fader. Hver af 
disse kan identificeres empirisk ved at kigge efter deres respektive kvaliteter: 
visioner, upartiskhed, risikovillighed og tradition. Disse omsætter jeg i analysen 
til praksismønstre. Det er handlinger, informanter foretager, som reflekterer en 
autoritetskvalitet. Disse er afspejlet i hvert af kapitlernes titler. Samtidig 
medierer teknologien altid verden for mennesket på forskellige måder. Her er 
også fire: Embodiment, hermeneutic, alterity og background relations. Slutteligt 
er der den måde, autoritetstyperne og medieringsformerne interagerer på, som 
medfører en autoritet, anerkendelse eller miskendelse. 

Med reference til teoribegrebet, forstået som et apparat eller en kikkert, kan vi 
visualisere analysens værktøjskasse som et teleskop med tre linser 
(autoritetstyper, medieringsformer og poler), der hver især kan skrues på, så vi 
stiller skarpt på, hvad der sker i det empiriske:
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Figur 12 De forskellige optikker i mit teoretiske apparatus.

Der er derfor heller ingen tvivl om, at teorien farver og styrer mit blik. Men den 
gør det på en måde, der styrker udsigelseskraften. Relationen mellem de tre 
aspekter – mig, teori og empiri – skal ses som en kontinuerlig proces frem og 
tilbage. At teoretisere er en iterativ proces, hvor man, med Swedbergs ord, 
bliver ved med at kravle op og ned ad stigen, for at se, om det man har gjort på 
et niveau passer med de andre niveauer: ”To run up and down the ladder of 
abstraction, and also to be able to stretch a concept through generalization, is 
something that you can learn through training.” (2014a, p. 77). De 
mellemregninger jeg på det teoretisk plan har foretaget i dette afsnit, skal nu 
stå til regnskab overfor det empiriske materiale. 
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Kapitel 5: Analysens opbygning
Så vidt har vi fået præsenteret rammerne for mit feltarbejde på DepEd og den 
teoretiske optik, jeg ønsker at lægge ned over besøget. I de følgende fire 
kapitler vil jeg tage læseren med ind i felten og åbne den op ved hjælp af det 
teoretiske apparatus. Først følger her et par kommentarer til opbygningen. De 
fire kapitler er struktureret på baggrund af de teoretiske kodninger af empirien, 
og spejler således Kojèves fire autoritetstyper og dennes distinkte kvaliteter og 
praksisser:

Lederautoritetens projektering og visioner for online education, der 
viser sig, når undervisere og supportere udtrykker mål for og idéer om, 
hvorfor og hvordan der bør undervises. 

Dommeautoritetens dømmekraft og diplomati, der viser sig når 
undervisere og supportere vurderer teknologiens værdi eller justerer 
brugsgraden af den.

Mesterautoritetens vovemod, der viser sig, når der tages en chance 
eller løbes en risiko med teknologien.

Faderautoritetens omsorg og konservering, der viser sig, når 
teknologien forlænger traditionsfyldte pædagogiske praksisser eller 
transformerer betingelserne for at få de studerende til at føle sig til 
rette.

Når valget faldt på at bygge analysen op omkring autoritetstyperne, er det på 
baggrund af en vurdering af, at spørgsmålet om autoritet er det, der er mest 
opsigtsvækkende og forekommer mest underbelyst og derfor er af størst 
forskningsmæssig værdi. Samtidig var det det mest udslagsgivende i 
kodningerne. Altså er analysen bygget op omkring det, jeg vurderer er 
projektets største bidrag til eksisterende forskning, og som er af størst 
interesse for praktikere og andre interessenter – nemlig spørgsmålet om 
autoritet.

Som skrevet ovenfor reflekterer hvert kapitel, udover en autoritetstype, også et 
praksismønster, der knytter sig til denne autoritetstype, fx dommerens 
dømmekraft og diplomati. Til at definere og afklare, hvad disse praksismønstre 
dækker over, indleder jeg hvert kapitel med en lille disposition for kapitlet samt 
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en leksikalsk definition. Derpå følger der to afsnit, der hver handler om, 
hvordan teknologien gennem en eller flere af postfænomenologiens 
medieringsformer 1) miskender eller 2) anerkender den partikulære 
autoritetstype. I hvert af disse afsnit stiller jeg skarpt på konkrete empiriske 
sekvenser, og med det postfænomenologiske vokabular illustrerer jeg, hvordan 
de partikulære medieringsformer også resulterer i anerkendelse og 
miskendelse:

1) Gennem embodiment relations enten forlænger (anerkender) eller 
amputerer (miskender) teknologien informanternes kropslige 
rækkevidde.

2) Gennem hermeneutic relations enten synliggør (anerkender) eller 
slører (miskender) teknologien.

3) Gennem alterity relations bliver teknologien enten en konkurrent 
(miskender) eller en samarbejdspartner (anerkender).

4) Gennem background relations tilgængeliggøres (anerkender) eller 
utilgængeliggøres (miskender) teknologien.

På den måde viser jeg, hvordan hver medieringsform også kommer i en hhv. 
anerkendende eller miskendende form. Fx som når teknologiens enten øger 
den kropslige rækkevidde eller omvendt amputerer underviseren.
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Kapitel 6: Lederautoritet: Projektering og 
visioner

I dette kapitel kæder jeg Ihdes begreb om hermeneutic relations sammen med 
den udfordring, det er at bestemme, hvad ens pædagogiske destination er i et 
digitalt landskab, og den udfordring det er at nå dertil. Der er tale om en 
kontrastfyldt overgang fra det fysisk-materielle klasserum med sine distinkte 
kropslige positioner (borde, kateder m.v.) til et digitalt rum, hvor 
autoritetspositionen ikke længere er givet gennem kroppens placering i et rum, 
men ved ens evne til at navigere i det digitale miljø. Her gennem learning 
management systemet Moodle. Til at begrebsliggøre lederautoriteten trækker 
jeg på begreberne visioner og projektering.  En vision er en ”(ideal) idé eller 
forestilling om fremtiden” (DDO, 2018f) mens projektering er at ”udarbejde en 
plan for et projekt” (DDO, 2018e). Disse begreber er retningsgivende for at 
identificere tilfælde, hvor supporterne anerkendes for lederautoritet og 
underviserne miskendes for lederautoritet i online education.

Teknologisk miskendelse: Når Moodle slører målet

”They get caught in a situation they can’t fix”
”Clara byder velkommen. Hun siger, at vi den næste 
time skal lære en række af de nye funktioner ved 
det nye Moodle 2.7 at kende. Det fælles for 
funktionerne er, at de alle relaterer sig til, 
hvordan underviserne bedømmer de studerendes 
arbejde. Hun siger, vi kommer ind på ’submission 
types’, ’feedback types’, ’bulk uploading’, og 
’grading work sheets’. Plagiat-detektor plug in’et 
er et kursus for sig selv, siger hun. Jeg kigger 
rundt i lokalet og noterer, at nogle af de 
tilstedeværende undervisere sukker let. Andre 
trækker på smilebåndet. Jeg tænker, jeg ikke er 
den eneste, der har meget at lære her og er lidt 
fremmedgjort overfor de tekniske termer. Hun 
slutter introduktionen af med at sige, at hvis de 
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lærer at bruge de ting, hun præsenterer i dag, kan 
de spare meget tid i deres fremtidige arbejde.”
(Feltnote 23. februar 2015)

Online educations teknologier stiller krav til underviserne om kontinuerligt at 
lære nye funktioner at kende og måder at navigere på. Jeg vil argumentere for, 
at i hasten med at navigere i øjeblikket, mister underviserne ofte blikket for, 
hvor det er, de er på vej hen. Dette medfører et visionstab eller, det jeg kalder 
en miskendelse af lederautoritet gennem en manglende projektering af 
teknologibrugen. 

Når underviserne mister blik for, hvilket projekt det er, den enkelte 
pædagogiske handling med teknologi retter sig mod, er det også en mediering 
af autoritet - nærmere bestemt en miskendelse - af det pædagogiske projekt i 
sig selv. Når jeg kalder det projektering er det af to årsager. For det første, fordi 
jeg ser projektering som en aktivitet og proces. Dvs. det handler ikke om de 
erklærede eksplicitte idealer, underviseren har, men i stedet de observerede 
handlinger de foretager, og hvad det er for et projekt, de er udtryk for. Enhver 
pædagogisk handling reflekterede også en vision for, hvad det er, der skal 
læres, hvorfor og ikke mindst hvordan (Biesta, 2013). Når jeg ovenfor skriver 
om tab, skal det ikke forstås som om, at det pædagogiske projekt ”forsvinder” i 
online education, men i stedet, at det bliver uklart for underviserne, hvordan og 
hvorfor teknologien bærer dem i retning mod et bestemt mål. Sagt anderledes, 
definerer de ikke selv længere det projekt, teknologien hjælper dem til at indfri. 
Som vi vil se i næste kapitel, er projektering tilsvarende et empirisk særkende 
for anerkendelsen af den lederautoritet, som finder sted hos supporterne. For 
det andet har projekterings-begrebet diskrete teknologiske konnotationer til en 
projektor, hvis simple formål også er at lyse op forude. Projektering betyder 
altså det, at en handling retter sig mod et bestemt formål.

I uddraget ovenfor, som kommer fra et af mange introduktionskurser, 
supportholdet afviklede, præsenterede Clara, DepEds Moodle-ansvarlige, de 
fremmødte undervisere for en række nye funktioner, hvis overordnede formål 
var at effektivisere deres arbejde med bedømmelser af de studerendes 
skriftlige afleveringer. Sekvensen har et iboende paradoks, som karakteriserer 
meget af arbejdet med online education. På den ene side er det erklærede 
formål at effektivisere dele af den administrative praksis forbundet med 
opgavebedømmelse, således at mere tid kunne frigives til det egentlige 
pædagogiske arbejde. Det var også argumentet Clara brugte til at sælge (som 
hun selv kaldte det) de nye opdateringer i Moodle til underviserne. På den 
anden side er disse intenderede tidsbesparende funktioner ofte i praksis 
tidsrøvende (se også Brok, 2012). På DepEd kom dette til udtryk ved, at det 
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især tog tid og forsøg at lære de forskellige ”submission types” m.v.  at kende. 
Ofte var dette tilfældet, fordi Clara var udfordret på at identificere det tekniske 
niveau, underviserne allerede var på, og som hun derfor kunne tage 
udgangspunkt i. Flere undervisere oplevede, at supporterne tit talte hen over 
hovedet på dem. For eksempel overværede jeg, hvordan en underviser, 
Kirsten, forsøgte sig frem med det, Clara på kurset ovenover havde 
præsenteret. Kirsten måtte gentagende gange vende tilbage til supportholdet 
for at rette op på noget, der var gået galt. Det kunne fx være mangelfuld 
udfyldning af et felt eller en manglende underscore i et dokumentnavn, som 
Moodle krævede. Eller lignende tekniske problemer. Da det endelig lod sig 
gøre at få teknikken til at fungere, var kurset skredet videre frem til en ny uge 
med nye opgaver. Derved går teknologien fra at være en pædagogisk 
(tids)optimering til at være en tidsrøver.

Dertil kommer, at teknologierne, i dette tilfælde Moodle, af underviserne 
opleves som kontinuerligt skiftende. At blive fortrolig med bl.a. de konkrete 
”submission types” i den nyeste opdatering af Moodle, betyder ikke, at man er 
Moodle-kyndig i al fremtid. På DepEd var praksis, at systemet blevet opdateret 
en gang årligt. Om arbejdet med at præsentere ændringerne ved de årlige 
systemopdateringer sagde Clara i mit interview med hende: 

“Bjarke: So how would you describe the event of 
upgrading each year? #00:15:06-1# 

Clara: It's two parts. An internal celebration, 
because I look forward to what I can bring staff 
members to improve it. But, then you always got 
the "Ok, again we're gonna be dealing with the 
resistance to change. We're gonna be dealing with 
ressourcing and the need for ressources, updating 
ressources - and just prepare staff for that 
change". It's a work load, but it’s hopefully with 
benefits.”  #00:15:35-1# 

Det, Clara betegner som en ”modstand mod forandring”, tager sig noget 
anderledes ud, hvis vi kigger på, hvordan den type ændringer, som fx 
opgraderingen til Moodle 2.7, opleves fra undervisernes eget perspektiv. Dér er 
der nemlig ikke at tale om at yde en intenderet modstand, men i stedet et 
generelt tidspres. Som tidligere skrevet, er det ikke uproblematisk at 
generalisere samtlige undervisere under betegnelsen ”underviserne”, da de er 
mangfoldige i deres ambitioner, tilgange og tekniske agilitet. Når jeg derfor 
laver følgende generelle slutning, er det fordi, oplevelsen af tidspres gjaldt for 
hos samtlige af de undervisere, jeg fulgte. 
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Det kom til udtryk i forskellige begrebsliggørelser og praksisser, og at tid var en 
knap ressource, var gennemgående: “Time constraints”, ”lack of time”, ”busy”, 
”time consuming” er nogle af de hyppigst forekommende vendinger i mine 
noter og udsagn fra underviserne. Det blotte forhold, at jeg i starten af mit 
feltarbejde henvendte mig til flere undervisere, der ikke vendte tilbage, læser 
jeg også som et udtryk for samme tematik. Da jeg spurgte Emma, underviser, 
hvad hun betragtede som den største udfordring med online education svarede 
hun prompte:  ”I would sum it up in one word: Time.”. Der tegner sig altså 
konturerne af et tilsyneladende paradoks: Jo flere effektiviserende og 
tidsoptimerende teknologier i online education, der kommer, desto mere knap 
bliver tiden til at kere sig om undervisningen. Pointen her er ikke ny, og kan ses 
som et ekko af det, tekno-antropolog Sherry Turkle også har beskæftiget sig 
med i sine studier af, hvordan digitale teknologier influerer på det generelle 
hverdagsliv. Her skriver hun om det tilsyneladende paradoks: ”Technology ties 
us up as it promises to free us up.” (2012, p. 13). Modstanden, Clara oplever 
fra underviserne, er altså et resultat af de tidsmæssige udfordringer, 
teknologien giver. 

I den videre analyse, kigger vi på, hvad det betyder for undervisernes autoritet, 
at teknologien opleves en faktor, der øger tidspresset, og hvordan det kan 
være teknologierne har denne effekt. For at svare på dette, må vi vende tilbage 
til den indledende bemærkning om projektering, og hvordan det, at gøre ting 
med et bestemt sigte for øje, udfordres af teknologien. Projektering handler 
om, svaret på hvorfor man vælger, at gøre som man gør. Denne 
formålsbestemmelse af ens handlen fremhæver jeg ikke kun, fordi det er et 
empirisk interessant spørgsmål: ”Hvorfor bruger informanterne teknologien, 
som de gør?”. Det er også af afgørende betydning for at undersøge, hvordan 
projekteringstabet også medfører en miskendelse af lederautoritet hos 
underviserne. Lad os først vende blikket mod Kojève, for at blive klogere på, 
hvordan projektering også er et spørgsmål om autoritet:

”In other words, the Future exerts an Authority only in so far as it 
’manifests’ itself in the guise of a project (conceived in the 
present with the future in mind and based on knowledge about 
the past). But the Authority of the ‘project’ is nothing other than 
that of the Leader.” (2014, pp. 53-54).

Kojève fremhæver først og fremmest, hvordan projektet også er et spørgsmål 
om en temporal struktur. I sin natur er projektet rettet mod fremtiden. At have et 
projekt, dvs. et mål med ens og andres handlinger, er altså noget, der 
reflekterer, en form for overskud. Således er man i stand til at se ud over 
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øjeblikket, og handle i det på en måde, så man også kommer nærmere det 
mål, man har sat. 

Det er i relation til dette, at sekvensen fra introduktionskurset ovenfor bliver 
relevant som en autoritetsproblematik. Kurset og dets indhold repræsenterede 
nemlig nogle af de krav, som teknologien stillede til underviserne. Som jeg 
hentyder i noterne, var det mit klare indtryk, at flere af underviserne, ligesom 
jeg selv, reagerede på kursets indhold med en overvældelse over, hvor meget 
teknik der gik forud for at bedømme de studerendes arbejde. Der er altså ikke 
tale om, hvorvidt der er, meget man skal gøre for at foretage en bedømmelse, 
men at underviserne fænomenologisk oplevede, det som meget. Teknologien 
sætter med andre ord nogle krav til deres opmærksomhed, og det er dette, der 
er forklaringen på, at underviserne over en bred kam fremhæver den 
manglende tid. Spørgsmålet er, om man, selvom man har travlt, stadig godt 
kan have et klart formål, dvs. et projekt, med sin undervisning. Principielt vil 
svaret være jo, og i praksis er det også tilfældet. Men som vi skal se i næste 
kapitel, betyder teknologierne i høj grad, at det er supporterne, der formulerer 
projektet med undervisningen. Den anerkendelse af autoritet, der finder sted 
hos supporterne skal forstås på baggrund af den parallelle miskendelse af 
autoritet, der finder sted hos underviserne. Årsagen til dette skal findes i, at 
underviserne ofte er så travlt beskæftiget med at få teknologien til at fungere, 
at de også periodevist mister blikket for, hvorfor de bruger teknologien. Før vi 
nærmer os empiriske eksempler på dette, vil jeg fremhæve, hvordan 
konsekvensen af, at undervisere skal lære teknologien at kende, ser ud fra 
supporternes perspektiv. Clara sagde:

“Clara: […] but eventually what happens to a lot 
of them is that they get caught in a situation 
they can't fix. They don't know how to make it 
work out or fix it. Uni Hotline can't help them, 
so in a way they're forced to come and get the 
support whether they want it or not. I've been 
lucky. 95% of the staff I've worked with have been 
great, regardless of any of those factors. 
Eventually, you can turn them around. There's only 
been one or two that I've never been successful 
with.” #00:21:42-5# 

I citatet fremlægger Clara, hvordan hun oplever, at undervisere ofte farer vild i 
teknologien og mister herredømmet over, hvad der foregår. De bliver derfor 
nødsaget til at henvende sig med henblik på assistance. Men hvordan kan man 
være en leder, hvis man selv farer vild?
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“We've been experiencing a few technical issues”
Moodle var den teknisk-infrastrukturelle rygrad i alle kurser, og derfor også den 
teknologi, der i det daglige var vigtigst, at underviserne kunne navigere i. I det 
følgende vil jeg lave et nedslag i en episode fra et kursus, Emma underviste i, 
for at illustrere, hvordan Moodle slører målet for Emmas pædagogiske virke og 
derved miskender hendes autoritet som leder. At Moodle slører målet for 
Emma bliver klart, når jeg laver en komparation med, hvordan hun ellers 
formåede at navigere i de analoge, fysiske rammer.

Jf. policyen om Flexi var kurset tilrettelagt, så de studerende frivilligt kunne 
vælge, om de ville tage det som eksklusivt online, eller om de også ønskede at 
tage imod tilbuddet om 12 timers ekstra fysisk undervisning i løbet af semestret 
som supplement til online-delene. Emma havde tilrettelagt kurset således, at 
gruppearbejde var en gennemgående rød tråd for begge typer af studerende. 
Kurset var bygget op, så hver uge havde et tema, som de studerende i grupper 
skulle arbejde med. To af kursets 12 timer med fysisk fremmøde blev afviklet 
ved semesterstart. Forinden havde Emma gjort det klart overfor de studerende, 
at de ville blive inddelt i grupper således, at dem, der planlagde at fremmøde 
fysisk, ville komme i grupper sammen, og dem der valgte den eksklusivt online 
model, ville blive inddelt i grupper sammen. Om sine pædagogiske 
overvejelser bag brugen af grupper i undervisningen, sagde Emma:

“Emma: I think the students take a while to get 
into it [group work], because they're not used to 
it. Once they get used to it, especially in the 
beginning of a masters unit, it is important to be 
set up with a critical group of friends from the 
beginning. It works.” #00:08:37-4#

Emma har altså klare idéer om, hvorfor hun vælger at inddele de studerende i 
grupper. Det virker i forhold til at etablere et tilhørsforhold og styrker det faglige 
udbytte. Emma projekterer sine egne handlinger. Hendes ageren er klart 
defineret af, at målet er at opnå den pædagogiske værdi, hun vurderer, der er 
ved gruppearbejde. De to efterfølgende uger fulgte jeg 
gruppeinddelingsprocessen.

Første undervisningsgang med fysisk fremmøde gik Emma og jeg sammen 
over til klasserummet i god tid, fordi jeg skulle hjælpe med at stille borde og 
stole op i gruppeformationer. 
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Figur 13 Bordene indrettet i det fysiske lokale med henblik på gruppearbejde.

I det fysiske klasserum, hvor en andel af de studerende mødte op, 
gennemførte Emma en leg, hvor de studerende blev inddelt i grupper. 
Gruppevist skrev de deres navne på en seddel, som Emma tog med og 
overdrog til supporterne således at de kunne taste grupperne ind i Moodle. De 
studerende ville derved få deres egne online grupperum til at arbejde i og 
indsende opgavebesvarelser til i Moodle. 

Med andre ord er der for Emma i den fysiske undervisning et klart defineret 
projekt, som også lykkes. Vi kan udtrykke det således, at der er en transparens 
for hende i forhold til, hvordan hun skal gebærde sig pædagogisk for at få den 
effekt, hun ønsker. I denne sammenhæng, kan vi sige, at de teknologier – fra 
gruppeinddeling ved borde til papirlap over til supportholdets indberetning i 
Moodle – havde en autoritetsanerkendende effekt på Emma, hvor hun klart 
fremstod som en leder. Om lederens kvalitet skriver Kojève: ”They [ledere] 
have a broader and more profound view of things. Hence comes their ability to 
foresee events.” (2014, p. 20). Imidlertid er de teknologier, der anerkender 
lederautoritet hos Emma, de analoge teknologier: Indretningen af klasselokalet, 
gruppelege og papirsedler med gruppenavne. Ansvaret for digitalisering af 
grupperne overdrog hun til supporten.  

For de studerende, som ikke mødte op fysisk (dem der tog kurset eksklusivt 
online), skulle Emma også forestå gruppeinddelinger. Det forløb ikke som 
forventet. Det var fordi, hun overdrog gruppeinddelingen i Moodle til 
supporterne, hvilket betød at hun mistede overblikket over hvordan, det foregik. 
Dette er udtryk for en teknologisk miskendelse af hendes lederautoritet – netop 
fordi Moodle er årsagen til, at hun mister overblikket. Efter en uge så Emma sig 
nødsaget til at skrive ud til alle studerende på Moodle:
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“We've been experiencing a few technical issues, 
so the groups that might be showing for you might 
not end up being your actual tutorial group. 
Please don't post on these until I post another 
newsflash saying everything is OK! I'm hoping that 
this will be by the end of tomorrow.”
(Post på Moodle d. 3. marts 2015) 

Genkalder vi os Kojève-ciatet ovenfor, var lederens karakteristikum netop at 
kunne forudse begivenheder. I det øjeblik, en leder oplever problemer med at 
kunne forudse, er det også empiriske indikationer på miskendelse. 

I sine forsøg på at omsætte gruppeprocessen fra klasserum til det online rum, 
oplever Emma problemer, fordi Moodle slører hendes udsyn. Det bliver 
sværere at komme derhen, hun ønsker. Om forløbet sagde hun selv: 

“Emma: It didn't work with the online. How I see 
it, I should have qualified it. It worked in the 
face to face, but that transfer to the online 
environment. Getting group work to work with 
online students. I'm still trying to do that. I'm 
not sure how to do it.“ #00:09:17-0#

Således var Emma også selv observant på de udfordringer, teknologien gav 
hende i forhold til at indfri sine pædagogiske mål. Teknologien gør altså noget i 
denne kontekst, som har en miskendende effekt på Emmas lederautoritet. For 
at blive klarere på, hvad det er teknologien gør, kan vi vende blikket mod 
medieringsbegrebet for at se, hvordan teknologien medierer Emmas autoritet 
på en måde, som jeg argumenterer for, er miskendende.

Analysens første skridt er at anlægge et komparativt blik, hvor vi sammenligner 
online gruppedannelsesprocessen med den for de fysisk fremmødte 
studerende i klasserummet. Ovenfor betegnet som analog. Det analog skal 
forstås på den måde, at Emma forestod grupperingen i klasserummet ved at 
arrangere stole og borde i klynger, og derpå lod de studerende skrive ned på 
papir med pen, hvem de var i hver gruppe.  Der er altså tale om en 
kropsliggjort gruppedannelsesproces, hvor de studerende klynger sig fysisk 
sammen og på den måde får fornemmelse af det sociale tilhørsforhold i 
gruppen,  der ifølge Emma skulle definere det videre kursusforløb. 

I sit begreb om embodiment relations betoner Ihde først og fremmest det, at 
verden rent kropsligt og sensorisk perciperes gennem teknologi (1990, p. 72). 
Eksemplerne hos Ihde er ofte konkrete og simple teknologier såsom briller eller 
høreapparat. I sin forelæsningsrække fra 2009 bruger Ihde begrebet med en 
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nuanceforskel. Heri betoner han nemlig det forhold, at mennesket gennem 
embodiment, kropsliggørelse,  altid er placeret et sted. Genkalder vi 
metodekapitlets indledende diskussion af vidensbegrebet, er der altså tale om, 
at et givet menneske altid, helt kropsligt og konkret, ser verden et sted fra. Man 
har altid en ”perspectival perception” (Ihde, 2009, p. 12). Om en underviser 
derfor oplever teknologien som miskendende eller anerkendende, er altså også 
et spørgsmål om, hvor man helt konkret står. Når Emma var med sine 
studerende i klasserummet, er der tale om en stabiliseret, anerkendt 
lederautoritet, fordi hun fortolker de analoge teknologier, som de også 
intenderer. De studerende ser og forstår, hvad gruppearbejdet indbefatter, fordi 
klasserummets fysiske struktur (stole og bordopsætning) underbygger og 
medierer denne forståelse. Det er altså kropsligt situerethed i en kontekst, der 
anerkender denne autoritetspraksis. 

Forløbet med at inddele de online studerende i grupper havde en 
autoritetsmiskendende effekt. Det skal forstås på baggrund af den fraværende 
kropsliggørelse af gruppedannelsesprocessen, som var til stede for de 
studerende i det fysiske rum. Når Emma derfor snakker om ”that tansfer to the 
online enviroment”, er det altså fraværet af kropslig fornemmelse af, at man er 
klynget sammen med en gruppe (rundt om et bord), der også afstedkommer 
den mislykkede proces. Gruppeinddelingen viser sig her som noget, der ikke 
så meget er et spørgsmål om formaliseret inddeling af studerende i Moodle, 
men også er et spørgsmål om en fornemmelse af tilhørsforhold. Emma havde 
svært ved at bibeholde sin autoritetsposition, fordi den blev destabiliseret i det 
online miljø. Dette skyldtes, at Moodle gengav virkeligheden (klassen, de 
studerende og grupperne) for hende på en anden måde end klasserummet. 
Hun havde svært ved at læse og fortolke Moodles måde at fremstille scenariet 
på. Som i et kontrolrum sad Emma og skulle på et panel arrangere, justere og 
respondere på aktiviteten blandt de studerende. Mestrede hun ikke at afkode 
de informationer, kontrolrummets panel, – Moodle, gav, mistede hun sporet for 
den pædagogisk færd og hendes lederautoritet blev miskendt af Moodle. 
Moodle slører. Netop denne form for mediering er det, der i 
postfænomenologien betragtes som en hermeneutic relation:

”[The] immediate perceptual focus of my experience is the 
control panel. I read through it, but this reading is now dependent 
upon the semi-opaque connection between the instruments and 
the referent object.” (Ihde, 1990, p. 86).

Moodle, som et skærmbaseret kontrolpanel, er som et slør for Emma henover 
den pædagogiske praksis, der i en kropsliggjort, fysisk kontekst var 
gennemskuelig. Som substitut for dette tilbød Moodle et interface, hvor 
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supporterne havde formaliseret Emmas ønske om, at de skulle inddeles i 
grupper. Derfor havde supporteren Maxwell, et sted i den tekniske struktur, 
”assignet” de studerende i ”clusters”, som han sagde. Som Emmas udsagn 
ovenfor indikerer, havde hun ikke på samme måde en forståelse for, hvad 
gruppeinddeling var i det online miljø, som det var i det fysiske. Teknologien 
forskyder derved hendes position på en miskendende måde ved at lægge et 
slør, så hun ikke længere kan se frem. For hvordan kan man vide, hvor man 
skal gå hen, når man står i et landskab, man ikke kan fortolke?

Men hvad er det så, der empirisk karakteriserer overgangen fra mediering af 
en kropsliggjort, analog praksis til den digitale? For det første, at Emma 
overlader processen med gruppeinddeling i Moodle til supportholdet. 
Derudover er der også det på spil, at grupper i online education fortrinsvist er 
et mellemværende, der foregår på skærmen. I Moodle fik de studerende 
gruppevist tildelt et rum for hver uges tematik, hvor de kunne have deres 
pågående diskussioner. Det var svært for Emma at holde styr på, hvem der var 
hvem i denne struktur. 

Kompleksiteten blev ikke mindre af, at et par af kursets øvrige undervisere, 
som havde et mindre hold af studerende på lige fod med Emma, periodevist 
også fór vild i Moodle, når de forsøgte at interagere med deres egne 
studerende. Som vi så tidligere, var netop det at fare vild i teknologien udtryk 
for en tabt projektering. I det fysiske rum er de studerende grupperet rundt om 
borde i et klasserum. Klasserummene er adskilt af vægge, der gør det nemt for 
underviserne at se, hvornår de er i deres egen klasse og derved kende 
grupperne fra hinanden. Denne klare struktur bliver sløret i Moodle. I den 
konkrete situation skabte det forvirring, og Kirsten – en af de andre undervisere 
- svarede ofte på spørgsmål fra Emmas studerende i Moodle. Emma følte sig 
nødt til at korrigere Kirsten. Moodle havde imidlertid en halv times forsinkelse 
fra, de sendte et svar til det også blev vist på den pågældende tråd. Et 
scenarie af denne type refererer Emma til i interviewet:

“Emma: And there's a half an hour delay in 
answering, so I got on an answer as Kirsten. And 
we were completely contradictory. So I had to go 
quite far in making us both right. Haha. It was a 
bit tricky. So those things, those tutors in the 
old days, before technology, the tutor would have 
sit there in the class and it wouldn't have been 
so apparent, and I wouldn't have known that she 
was saying that.” #00:04:08-7#
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På den ene side giver Moodle en teknisk transparens, for så vidt det bliver 
synligt for alle, hvad alle gør. På den anden side giver det et pædagogisk slør, 
hvor det bliver svært for underviserne at navigere. Moodle gør på samme tid 
modsigelser og mangelfuld navigationsevner synlige, og Kirstens vildfarelser 
ind på Emmas online territorie i Moodle medfører en miskendelse af 
lederautoritet, fordi projektet tendentielt går mod at handle mere om ”damage 
control” end egentligt pædagogisk arbejde. 

Teknologisk anerkendelse: At gennemskue teknologien

“No longer like a lady in the kitchen”
Under mit første møde på DepEd med gatekeeperne Hector og Martha 
gennemgik vi begivenheder, de mente kunne være interessante for mig at 
deltage i. Et af dem var et seminar for hele Springburn University, hvor 
forskellige ”best practice-cases” fra universitetets uddannelser blev 
præsenteret. Det var en del af Education Improvement-strategien at afholde 
sådanne arrangementer. På den ene side var jeg mistænkelig ved at starte 
med at deltage i noget, der ikke direkte handlede om DepEd. Min frygt var, at 
det måske ville, allerede fra start, forskyde mit fokus i en anden retning, end 
jeg havde tænkt. Konstante fokusforskydninger erkendte jeg desuden senere, 
jf. metodekapitlet, var en præmis ved feltarbejdet og noget, jeg hellere skulle 
omfavne end søge at omgå. På den anden side var det en mulighed for at få 
indblik i, hvad det var for en organisatorisk kontekst, DepEd var en del af, og 
hvilke rationaler DepEd, fra højeste sted, skulle honorere og navigere i forhold 
til. Jeg deltog derfor i arrangementet sammen med Hector. 

Programmet på dagen var bygget op således, at først holdt vice-rektoren et 
oplæg, derefter var det muligt at vælge, hvilke ”best practice-cases”, man ville 
høre om. Undervisere fra vidt forskellige uddannelser på hele universitetet 
havde forberedt en præsentation af deres arbejde i fire forskellige auditorier. 
Programmet sluttede med en ceremoni, hvor alle dem, der havde præsenteret 
cases, fik overrakt en pris. Vice-rektoren bød velkommen til dagen ved at 
præsentere nogle af de indsatsområder, der for ham var særligt vigtigt i 
arbejdet med at forbedre Springburns uddannelser:

”Det handler om ”impact” på ”student learning”. 
”Hvordan får vi gjort et impact på deres 
learning?” Ikke kun på deres læring, men også hele 
deres oplevelse. Skal vi ændre på praksis for at 
gøre det? Han siger: ”It’s about your colleagues. 
Your practices. Your discipline.” (Henvendt til 
academics). Han slutter af med at sige, at med 
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”flipped classroom” kan man fx virkelig gøre noget 
ved ”student learning experience”. Afslutning. 
Klapsalve.”
(Feltnote 16. februar 2016)

Vice-rektoren sætter på samme tid en dagsorden, der handler om at sætte de 
studerende og deres læringsoplevelse i centrum, og at teknologien – i hans 
sprog, ”flipped classroom” – er et redskab til at rykke ved læringsoplevelserne. 
Ifølge ham var den største udfordring, at forandringen skulle gå gennem 
underviserne og deres kollegaer i det daglige arbejde. Teknologien og 
variationer af online education er i hans perspektiv et middel til at opnå et mål, 
om end der er identificeret en udfordring: At få det integreret i det daglige 
arbejde. Det var det overordnede strategiske budskab med identifikation af 
mål, middel og udfordring.

Vice-rektorens tale var for mig retningsgivende og bekræftende for mit projekt, 
idet der fra højeste instans blev appelleret til teknologien. Dem, der allierede 
sig med teknologien, talte også ind i den overordnede vision for universitetets 
uddannelser. Samtidig bekræftede det også min tese om, at slutningen fra 
ambitioner til praksis sjældent går problemfrit, og det er her, der ligger en 
udfordring ift., hvad vicerektoren også kaldte ”realizing the potentials of the 
technology”. Udfordringen var underviserne selv. Vicerektorens tale handlede 
om fremtiden, om hvor han gerne ville bevæge Springburns uddannelser hen. 
Det var et projekt og en vision, han havde, som fremmødte – gennem ”best 
practice-cases” - tilskrev sig og arbejdede på at indfri. Vice-rektoren udtrykte 
det, der hos Kojève karakteriserer lederen (og dens varianter: direktøren og 
officeren) – nemlig vedkommendes evne til at formulere projekter, andre 
anerkender:

”The Director and the Officer can see further than the Employee 
or the Solider: they have information about the future; they can 
see anything other than immediate facts and daily needs. Even if 
the Superiors are just relaying orders coming from further up in 
the hierarchy, they know these before their Subordinates, and so 
they enjoy the benefit of prescience over the latter.” (Kojève, 
2014, p. 20).

Jeg vil ved hjælp af de følgende empiriske nedslag argumentere for, at netop 
begrebet om visioner, altså projekter rettet mod fremtiden, er et empirisk træk, 
som ikke kun karakteriserer ledelsen på Springburn University, men i 
særdeleshed også karakteriserer supporterne og deres daglige arbejde på 
DepEd. Digitale teknologier er et afgørende punkt for, at supporternes 
lederautoritet anerkendes.
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Efter min deltagelse i arrangementet, gik det op for mig, at nok var 
undervisernes daglige arbejde identificeret som udfordringen. Dog var dem, 
der arbejdede for at indfri visionen, i højere grad supporterne end underviserne 
selv. Supporterne havde klare pædagogiske projekter for sig, som de søgte at 
indfri og omsætte gennem deres daglige arbejde med at supportere 
underviserne. For undervisernes vedkommende så vi, hvordan miskendelsen 
var forbundet med en overgang fra kropslige til fortolknings-relationer. For den 
måde, teknologien anerkender supportens autoritet på, vedbliver 
hermeneutiske relationer at være afgørende, fordi supporten formår at 
gennemskue teknologien. Samtidig foregår der en kropsliggørelse af 
teknologien. Hvor miskendelsen af undervisernes lederskab er forbundet med 
fysisk kropsliggørelse, er anerkendelsen af supporternes lederskab forbundet 
med en kulturel kropsliggørelse.

Den kulturelle kropsliggørelse skal forstås med reference til 
postfænomenologiens sondring mellem krop 1 og krop 2. Krop 1 adresserer 
den sensorisk sansende krop (som fx i forrige afsnit om det kropslige 
tilstedevær i et klasselokale). Krop 2 handler om den måde, kroppen er 
kulturelt mærket på: ”Body two is the cultural body as experienced body.” 
(Ihde, 2002, p. 17). En let forenklet omskrivning er, at krop 1 adresserer din 
fysiske krop, mens krop 2 adresser det tøj, du iklæder den. Supporternes 
kropsliggørelse af teknologien handler – modsat underviserne – ikke om, hvor 
de fysisk befinder sig (krop 1), men hvordan de ”klæder sig” i teknologien (krop 
2). I praksis, betød det, at Rasmus var for underviserne uadskillelig fra Adobe 
Connect, mens Clara for mange undervisere var Moodle i egen person. Her et 
uddybende eksempel:

Rasmus, supporter, udarbejdede løbende små videovejledninger til 
underviserne, så de trin-for-trin kunne se, hvordan de fx kunne lave en 
videointroduktion, så de kunne byde de studerende velkommen til et kursus. 
Disse videoer var der flere af, og Rasmus startede dem alle med ”Hi, this is 
Rasmus. Today I will…” . På denne måde blev teknologierne – fra Moodle, 
over YouTube til Adobe Connect – for underviserne også uadskillelige fra 
supporternes personlighed. Supporterne klæder sig i teknologierne, og der 
kommer derved et sammenfald mellem teknologierne og supporterne. Den 
teknologi, supporterne hjælper med at supportere, bliver de også selv en vigtigt 
komponent i.

Eksemplet handler ikke blot om, at det for underviserne er umuligt at skelne 
Adobe Connect fra Rasmus og Moodle fra Clara. Den måde supporterne 
iklæder sig teknologien er nemlig også udtryk for et særegent pædagogisk 
projekt – eller en ”tøjmode”, for at holde os til tøjmetaforikken. Anerkendelse af 
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autoritet er ikke kun forårsaget af det, Kojève ovenfor kalder ”relaying orders 
coming from further up”. Altså, at teknologierne anerkender supporterne, fordi 
de gjorde, hvad vice-rektoren ønskede, med den. Anerkendelsen finder også 
sted, fordi supporterne selv aktivt formulerer idealer og ambitioner for, hvordan 
de kunne tænke sig, online education bliver organiseret og udført. Som 
Maxwell, leder af supportholdet, sagde:

“Maxwell: It is good to make visible that 
professional staff are no longer like a lady in 
the kitchen who will clean the dish or something.” 
#01:00:40-9#. 

Når Clara derfor præsenterer nye elementer af Moodle, eller Rasmus instruerer 
i velkomstvideoer, reflekterer det også en vision for, hvad god undervisning er, 
og som teknologien underbygger - altså anerkender.

Et springende punkt for den videre analyse af, hvordan teknologi anerkender 
lederautoritet, bliver at identificere, hvad det er for nogle visioner, der gør sig 
gældende hos supporten, og analysere, hvordan teknologien aktivt spiller en 
rolle ved at anerkende deres lederautoritet. 

“Everybody has their own belief and values”
Som jeg også vil komme ind på senere, arbejdede supportholdet tæt sammen 
om deres forskellige igangværende projekter. Måden de samarbejdede på var 
vigtig, fordi den også gav empiriske indblik i, hvordan og hvad de tænkte om 
deres arbejde. De tilstræbte, gennem møder hver anden tirsdag og fælles e-
mail indbakke, at holde hinanden ajour med, hvad der foregik. Dertil kom, at de 
også havde en kultur for at rundsende e-mails til hinanden, der var løst 
relateret til deres arbejde, og som oftest havde et humoristisk indhold. Billedet 
nedenfor er et eksempel på, hvad sådan en mail kunne indeholde:



134

Figur 14 Billede, Rasmus rundsendte på e-mail med emnet ”pic” til supportholdet og mig 21/4.

På den ene side var disse e-mails ikke officielle dokumenter, der reflekterede, 
de erklærede mål, holdet arbejdede hen imod. Det kan derfor diskuteres, 
hvorvidt disse kan tages til indtægt for at udtrykke supportens egentlige 
arbejde og visioner. På den anden side afspejler både det forhold, at de sendte 
den type mails rundt og denne partikulære e-mails indhold, en holdkultur, hvor 
der var rum for at ventilere egne holdninger til brugen af teknologi i 
uddannelse. Billedet her reflekterer en holdning om online education, og 
kunne, i konteksten af deres arbejde med Flexi, kun læses som en kommentar 
til den del af underviserne, der – fra et supportperspektiv - ikke villigt tog 
teknologien til sig. Budskabet i billedet er enkelt; de undervisere, der ikke tager 
teknologien til sig, har højest sandsynligt ingen fremtid i uddannelsessektoren, 
fordi teknologi bliver afgørende. På den måde udtrykkes der en forståelse af 
teknologien som et imperativ – en ufravigelig betingelse. I forlængelse heraf, 
sagde Rasmus i mit interview med ham:

“Rasmus: Teaching and learning doesn't need as 
much freedom as research does. Research, you're 
free to do whatever you want, publish whatever you 
want, go for a goal. In teaching and learning, 
we're in a competitive market. We need to be. 
We're seen as [top ranked university] in the 
world, and we need to be [top ranked]. We need to 
look like we're [top ranked]. [The rank] is 
reflecting our research, not our teaching. That's 
the truth. I think we need a consistent approach 
to a lot of the things that we do.”  #01:17:51-1# 
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Der er altså tale om en strategisk stillingtagen hos supporteren Rasmus. Han 
forholder sig aktivt til, hvordan der bør prioriteres (øget teknologi) og af hvilke 
hensyn, nemlig den øgede konkurrence på markedet. Rasmus har således 
klare overvejelser om, ikke kun hvad der skal gøres, men også visioner for, 
hvorfor det skal gøres. Fra hans perspektiv er der tale om, at det er et 
spørgsmål om tid, før DepEd falder igennem på det globale 
uddannelsesmarked. Han så det som sit job at rette op på dette sammen med 
det øvrige supporthold. Supportholdet indtager altså en autoritativ 
lederposition, hvor de strømliner deres eget arbejde med et overordnet projekt, 
og det er i forhold til dette, de fælder domme over, (jf. næste kapitel) hvordan 
og hvornår teknologi skal bruges i forbindelse med online education. En ting er 
altså de officielle strategier, som dog også betoner teknologien. En anden ting 
er, hvad supporten selv mener, er korrekt og god pædagogisk praksis, som 
også løfter niveauet for undervisningen. Dette havde de løbende diskussioner 
om, og noterede idéer ned på tavlen på kontoret til teknologisk betingede 
aktiviteter, de ønskede sig, underviserne begyndte at benytte sig af i 
undervisning.

Figur 15 Supporternes tavle med idéer til nye læringsaktiviteter i Flexi.

På holdet tilstræbte de at opnå en konsensus dem i mellem omkring, hvad det 
var for overordnede mål, de arbejdede hen imod, så de kunne tilbyde 
konsistent support. Men som holdleder Maxwell sagde, var der både 
variationer i, hvordan de hver især læste de overordnede strategier, herunder 
især Education Improvement-strategien, og hvorvidt de honorerede de officielle 
strategier og deres personlige idealer. 
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“Maxwell: So. Someone like Rasmus says: "It is a 
rubbish document [Education Improvement], and it 
doesn't mean anything to what we do.” It tells you 
about what should happen but it doesn't tell how 
it will happen. [Rasmus says] “it's a very high 
level document, and we cannot make any 
connection.” But it's a university document, so we 
have to make connections.” #00:28:41-3# 

For supporten er der altså tale om et forhold mellem dem, teknologien, deres 
egne visioner og endeligt de overordnede strategiske mål for hele universitetet. 
Det er supportholdets arbejde at oversætte de officielle mål til praksis, afveje 
det i forhold til personlige overbevisninger, og det er dette, der formgiver 
måden, de møder underviserne på. Med andre ord er det supporten, der 
syntetiserer flere stemmer i de konkrete projekter på DepEd, hvor teknologien 
indgår som en aktiv del af det fremtidige scenarie, de ønsker og arbejder for 
skal realiseres på DepEd.

Grunden til, at dette er udfaldet i praksis, skal findes i, at der på mange måder 
sker det modsatte af, hvad vi så der skete i foregående afsnit, hvor Moodle 
slørede udsynet for underviserne. I modsætning hertil fungerer teknologierne i 
online education for supporterne som det optimale ”kontrolpanel”, hvor de kan 
se og justere alt, der foregår i uddannelserne. Gennem deres indgående 
kendskab til teknologiernes funktionsmåde, muligheder og begrænsninger, er 
de også helt fortrolige med dem, og de sætter problemfrit lighedstegn mellem 
deres pædagogiske mål, og hvordan teknologien fungerer. Dette vil jeg 
illustrere nedenfor, hvor vi først hører om Claras pædagogiske overbevisning 
og dernæst, hvordan hun tilrettelægger Moodle derefter.

“Bjarke: Mmm. Is there a relation between your 
own educational belief and how you choose and 
pick and prefer settings? #00:39:48-8# 

Clara: For sure. There has to be. Everybody has 
their own belief and values. The key is 
identifying those and knowing when those start to 
influence, I suppose, you’re thinking. The other 
thing that really influences me is the psychology 
behind it as well. Very much the learning from a 
cognitivist perspective and psychology as well. 
What does it mean, when you don't answer their 
post? What does it mean for their motivation [the 
students], what does it mean to build a community 
of trust and how not to feel isolated? Probably 
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one of the biggest quotes that stood out to me was 
"I might not remember everything, but I will 
remember 100 percent of how I felt". I think 
that's what a lot of staff forget. They forget 
about what it feels like when there's absolutely 
no reinforcement or participation of the staff 
members themselves.” #00:40:58-8# 

I måden Clara arrangerede især Moodle på og supporterede underviserne i 
afviklingen af online education, havde hun klare strategier for, hvad det var, 
hun prioriterede. Som citatet udtrykker, var det for hende vigtigt at tilstræbe, at 
de studerende oplevede underviserne som nærværende og til stede, så de 
undgik at føle sig isolerede. I det daglige arbejde kom det især til udtryk ved 
den Moodle kursusside-skabelon, hun havde udarbejdet, og som holdet 
vedtog, at alle DepEds kurser skulle bygges op omkring. Jf. lederen Melissa 
høstede DepEd stor anerkendelse hos vicerektoren på Springburn for netop 
denne skabelon. 

Skabelonen var visuelt struktureret således, at hver uges undervisning var klart 
delt ind i et tema. Hver uges tema havde et diskussionsforum. Derudover også 
et nyhedsforum, generel diskussion og en student lounge.

Figur 16 Et uddrag af nogle af de interaktionsmuligheder, Clara havde integreret i kursusskabelonen i 
Moodle.

På den måde var Claras ambition at sikre rige muligheder for, at studerende og 
undervisere kunne interagere med hinanden og undgå at føle sig isolerede. 
Det oversættelsesarbejde, Clara foretager, er at bygge bro mellem 
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pædagogikken og teknologien i online education. Hun gør det på en måde, så 
Moodle flugter med hendes egne idealer og visioner for, hvordan uddannelse 
tilrettelægges bedst. Eksemplet udtrykker også den hermeneutiske relation, 
hvor hun læser og skriver Moodle problemfrit, som var det en tekst. Hun kan 
gennemskue teknologien, og tilrettelægge den, så den flugter med hendes 
egne pædagogiske projekter. Der er altså tale om en hermeneutisk 
transperans (Ihde, 1990, p. 82).

Samtidig er det den type opgaver – at tilrettelægge og rette på Moodles 
opsætning – som underviserne karakteriserede som administration eller 
teknisk arbejde, og som de mente stod i modsætning til og røvede tid fra 
undervisningen. Men såvel teknik som viden er kilder til lederautoritet. Kojève 
skriver:

”The same observations apply in the case of the Authority of the 
Scholar or the Technician, and so on: they see the bottom of 
things while the uneducated see only the surface.” (2014, p. 20).

Her fremhæver Kojève, hvordan den lærde og teknikeren begge potentielt 
besidder lederens autoritet, fordi de er i stand til at forudse – læse, fortolke, 
forstå – hvordan udfaldet af en hændelse vil være. Det gælder både 
hypoteseafprøvning i et eksperiment eller motorens tekniske opbygning. Ser vi 
underviserne som ”scholars” og supporterne som ”technicians”, besidder de 
altså begge potentialet for at udgøre en leder, fordi andre villigt lægger deres 
skæbne i hænderne på dem, fordi lederen overbeviser om, at vedkommende 
ved bedst om fremtidens udfald.

Med reference til de empiriske uddrag ovenfor kan vi sige, at der i online 
education sker en fusion af hhv. den lærde og teknikerens lederautoritet. De to 
ikke kan skilles ad. Lederen må både bestyre teknologien og have et 
pædagogisk projekt, fordi de to variationer i online education gensidigt betinger 
hinanden. Claras forestillinger om, hvad god undervisning er, er direkte 
reflekteret i den tekniske opsætning af Moodle. Kan du ikke forstå teknologien, 
kan du heller ikke gennemføre din undervisning. 

Chalotte, underviser, svarede, da jeg spurgte hende, hvem der havde ansvaret 
for at lave et Adobe Connect-rum forud for undervisningen:

“Bjarke: Who's responsibility would you consider 
this? #00:14:23-1#
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Chalotte: I don't know. That's a part of the other 
problem. Who's responsibility? It was a part of 
the discussion this morning.” #00:14:56-5#

For hver gang, det er supporten, der tager over og sørger for de forskellige 
teknologier – software såvel som hardware – som skal bruges i forbindelse 
med online education, anerkendes også deres lederautoritet. Anerkendelsen 
finder sted, fordi de samtidig med, at de tilpasser teknikken, også gør det på en 
måde, der reflekterer deres pædagogiske visioner – ikke nødvendigvis i 
overensstemmelse med underviserens. 

Chalotte udtrykker i citatet ovenfor en frustration over, at hun ikke oplevede 
klare grænser for, hvem der havde ansvaret for teknikken. Jeg fulgte hende i 
dele af hendes undervisning, og hun udtrykte, at hun oplevede en variation i, 
hvor hjælpsom supportholdet var. Somme tider var de meget hjælpsomme og 
energiske, andre gange var der ingen hjælp. En eftermiddag, hvor hun skulle 
undervise et hold i det fysiske klasserum, fulgtes vi sammen ned til 
klasserummet fra hendes kontor. Hun havde planlagt at undervise studerende 
fysisk samtidig med, at det blev streamet til dem, der var forhindrede i at møde 
op eller foretrak online. Da vi nærmede os undervisningslokalet, som havde 
glasvægge ud til gangen, kunne vi se, at Rasmus var i gang med at lægge 
ledninger. Han sagde, han havde brugt en del tid på det, fordi det var vigtigt. 
Ledningerne gik mellem mikrofoner på bordene og en mixerpult. Rasmus 
fortalte, at det var for at sikre, at de studerende, der var med online og ikke 
mødte fysisk op, kunne høre, hvad der blev sagt i grupperne. Rasmus havde 
altså en klar projektering med sin handling. 

Rasmus støttede op om undervisning, der brød med forelæsningsformen og 
var derfor hjælpsom med teknikken, når det kom til at aktivere studerende, fx 
gennem gruppearbejde. Når han præsenterede og afholdte små kurser i fx 
Adobe Connect, præsenterede han måder at bruge det på, som også var 
udtryk for hans pædagogiske vision for DepEd. Den holdning gengav han, da 
jeg spurgte til, hvordan brugen af Adobe Connect ser ud i fremtiden:

“Rasmus: [...] There might still be one or two who 
want to continue to use it in other ways, and 
because of academic freedom, they will be allowed 
to. But we won't support them. They need to learn 
how to use it that way, if they want to. We will 
teach them, but we're not gonna sit there, film 
them and record them and those kinds of crazy 
requests that they put in.”  #01:11:54-3# 
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Rasmus yder gerne support, også af den lavpraktiske slags, som at sætte 
mikrofoner op og trække ledninger, men kun hvis det underbygger en 
undervisningsform, han mener er god. Derfor vil han ikke optage forelæsninger 
– det er en ”crazy request”. 

Jeg har i afsnittet argumenteret for, at fordi supporten i høj grad er i stand til at 
gennemskue teknologien og samtidig har visioner for, hvad god undervisning 
er, og hvordan underviserne bør bruge teknologien, opstår der også en 
selektion i, hvem de vil supportere og hvordan. Den position, det stiller 
supporterne i, har jeg udlagt som en lederautoritet. Selvom underviserne ikke 
altid er lige enige eller tilfredse med den support, de får, er det ikke desto 
mindre, supporten, der definerer betingelserne for supporten og måden, den 
ydes på. Så længe de er privilegerede i forhold til at læse og skrive teknologien 
sammenlignet med underviserne, virker den anerkendende på deres autoritet. 
Teknologien autoriserer dem, fordi de kan gennemskue den qua fortolkning.

Opsummering
Jeg har i dette kapitel arbejdet med begrebet om projektering, der sigter mod at 
betegne, at en given handling med teknologi i online education også altid er 
rettet mod et mål eller en vision. Jeg har argumenteret for, at underviserne 
oplever – ofte på grund af teknologiernes omskiftelighed – et øget pres på at 
forstå, hvordan og hvorfor de virker, som de gør. Dette foregår med en sådan 
intensitet, at der er en tilbøjelighed til, at underviserne, i bestræbelserne på at 
lære at bruge teknologien, mister blikket for, hvad det er, teknologierne hjælper 
dem til. Jeg argumenterer for, at teknologien udgør et slør, de har svært ved at 
se igennem – konkret eksemplificeret med forskellen mellem at inddele 
studerende i grupper i et rum overfor online. Dette spørgsmål om 
fortolkningskunst gør sig også gældende i måden teknologien anerkender 
supporten på. Supporterne netop forstår at strømline teknologiens 
intentionalitet med deres egne pædagogiske visioner. Således anerkender 
teknologien deres autoritet. 
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Kapitel 7: Dommerautoritet: Dømmekraft og 
diplomati

I dette kapitel kæder jeg Ihdes begreber om alterity relations og background 
relations sammen med den praksis, det er at vurdere, hvornår en given 
teknologi i online education vil være hensigtsmæssig at bruge og hvordan. 
Dømmekraft handler om ens ”evne til at vurdere sikkert og rigtigt” (DDO, 
2018b). Det kommer empirisk især til udtryk, når underviserne dømmer 
teknologien som udtryk for en politisk-økonomisk beslutning om effektivisering 
med det til følge, at teknologien ses som et fremmedlegeme og en konkurrent 
snarere end et pædagogisk værktøj. Denne form for dømmekraft analyserer 
jeg som en miskendelse for så vidt, at underviserne fælder en dom, de ikke har 
mandat til. De er ikke i position til at beslutte, om de vil bruge teknologi, men 
kun hvordan de vil. På den anden side er der supporternes arbejde, der især er 
karakteriseret ved diplomati forstået som en ”smidig og konstruktiv 
handlemåde som medfører et ønsket resultat” (DDO, 2018a). I baggrunden 
konfigurerer, justerer og bestemmer de over, hvilke teknologier, der skal være 
tilgængelige for hvilke undervisere og på hvilke måder. 

Teknologisk miskendelse: Teknologi som quasi-konkurrent

”It’s introduced to make money”
“Hazel: I guess. The thing is. I am not interested 
in wires connecting together and things like that. 
I just want to connect with students. I don't want 
to connect at a huge distance. In trying to 
connect at distance, I get so frustrated about 
technology, that it takes away my energy from 
teaching.  #00:32:53-5#  

Bjarke: Why is it something seperate? The 
connection of wires and connecting with students?  
#00:32:54-0#
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Hazel: Why it is seperate? Because wires are 
inanimate objects. Students are humans.” 
#00:33:01-5#”

I dette uddrag fra mit interview med Hazel, udtrykker hun en holdning og 
tilgang til teknologien, som var meget sigende, ikke blot for hendes egen, men 
for flere af hendes kollegaers holdning. De brugte ord som aura, følelse, 
intimitet eller forbindelse, når de skulle beskrive, hvad det var, som den 
traditionelle, klasserumsbaserede undervisning havde, og som oftest manglede 
ved online education. Med reference til forrige afsnit kan det formuleres 
således, at i forhold til det pædagogiske projekt, Hazel og kollegaer mener de 
har foran sig, så hjælper online education dem sjældent til at indfri det – oftest 
tværtimod. Hazels mål er ”humans”, i modsætning til kablerne og internettet, 
som for hende er ”inanimate objects”. Det er med andre ord ikke disse, hun 
selv mener, hun bør have for øje, men i stedet de mennesker, hun ser det som 
sit formål at undervise. For hende bliver det altså et spørgsmål om enten at 
beskæftige sig med teknologien eller de studerende. Denne overbevisning vil 
jeg i dette afsnit udfolde som et spørgsmål om dømmekraft. Hazel dømmer 
teknologien ude, fordi hun betragter sit engagement med teknologien som 
noget, der foregår på bekostning af at engagere sig med de studerende. Hun 
dømmer altså teknologien i det hele taget, fordi hun ser den som et samlet 
system, der inkarnerer en andethed eller opposition til sig selv. 

Domsfældelsen sker altid i forhold til et projekt. Konfronteret med en teknologi, 
vurderer underviseren eller supporten om den kan hjælpe vedkommende 
tættere på projektets mål. Dømmekraft er et centralt komponent ved det 
pædagogiske arbeje:

“Judgements are crucially ‘of the teacher’ (Heilbronn, 2008) 
because they must be made in always new, unique and concrete 
situations.” (Biesta, 2015b, p. 79)

I det følgende er argumentet, at dømmekraft ikke kun er et træk ved 
underviserne, men især også ved supporten. Jeg viser, at underviserne ofte 
mislykkes med deres domsfældelse. De har holdninger til og vurderer, dømmer 
og prioriterer i teknologien på forskellige måder, af forskellige hensyn. I relation 
til mediering af autoritet, og i dette afsnit mere specifikt miskendelsen af 
autoritet, er dømmekraft og domsfældelse interessant, fordi det er en empirisk 
indikation på, at der er et autoritetsforhold på spil. Hvorfor det? Dømmekraft 
peger på den kvalitet, der i Kojèves teori karakteriserer en dommerautoritet. 
Som skrevet i teoriafsnittet, er dommeren anerkendt for sin upartiskhed i 
domsfældelsen: ”[…] it is because we assume his impartiality, that is to say, 
precisely the fact that be embodies, so to speak, Justice.” (Kojève, 2014, p. 
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23). Heri ligger også kimen til at forstå, hvorfor Hazels domsfældelse af 
teknologien er med miskendelse til følge. Hun er partisk i sine domme, fordi 
hun ser den som en konkurrent eller sabotør. Med implementeringen af Flexi er 
netop teknologien hendes dom, fældet af en højere autoritet, nemlig 
afdelingsledelsen, og håndhævet i det daglige af supportholdet. Hazel er ikke 
selv dommer, men bliver selv bedømt. I det perspektiv er Hazel og kollegaerne 
netop ikke upartiske, men de er den part, der får fældet en dom over sig. Ikke 
desto mindre agerer hun som om hun kan dømme teknologien.

Netop det forhold, at Hazel og hendes kollegaer er dømt til online education er 
et vigtigt argument for, at teknologien også miskender deres autoritet. På trods 
af stillingtagen til, om teknologien understøtter og hjælper Hazel i 
undervisningen, og en vurdering der konkluderende lyder at ”it takes away my 
energy from teaching”, vedbliver teknologien at være et vilkår. Det er dette 
empiriske forhold, en domsfældelse, der ingen konsekvenser har i praksis, der 
er udtryk for en miskendelse af autoritet. Miskendelsen af dommerautoriteten 
har altså mindre at gøre med indholdet i hendes dom, men i høj grad, om hun 
er i en position til at dømme teknologien som sådan. Årsagen til dette skal 
findes i, at Hazels dom adresserer teknologien som præmis for 
undervisningen. Men præmissen er indiskutabel, for så vidt det ikke er inde for 
hendes kompetenceområde at forkaste teknologien. Gennem 
implementeringen af Flexi blev den også et vilkår for undervisningen.

Det er vigtigt at forstå det således, at der ikke der tale om, at underviserne intet 
havde at sige i forh0ld til teknologierne, og hvordan de valgte at bruge dem – 
som vi skal se senere. Det påfaldende ved Hazels dom er, at hun forholder sig 
til, hvad Don Ihde også kalder teknologien überhaupt (Ihde, 2009, p. 22). Hun 
betragter teknologien som en monolitisk størrelse, der er adskilt fra det sociale 
system og kultur. Dette kommer til udtryk i Hazels tilbøjelighed til at dømme 
teknologien som et samlet system, hvor flere teknologier bliver dømt samlet 
over én kam. Med andre ord forholder hun sig til Teknologi som abstrakt 
koncept, men ikke til teknologierne i praksis:

““Technology” with a capital T, leaving no room for different kinds 
of descriptions of different kinds of technologies.” (Verbeek, 
2005, p. 5)

Desuden reflekterer udsagnet: ”Wires are inanimate objects. Students are 
humans” en forståelse af det som et enten-eller; prioriterer hun som underviser 
at kere sig om teknologien, er det på bekostning af de studerende. 

Genkalder vi os en af pointerne i kortlægningen af, hvordan teknologien har 
spillet en rolle i underviserfigurens fald, var det gennemgående, at forskningen 
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peger på, at undervisere kan have en modstand mod teknologien. Sådan en 
kategori, vil Hazel givetvis også falde ind i. En såkaldt ”doomster”, der ser 
teknologiens indtog som en forfaldshistorie (Bigum & Kenway, 2014). Imidlertid 
er det centrale her ikke en kategorisering af, hvorvidt undervisere er 
modstandere af teknologi eller ej, men snarere at forstå, hvorfor de har den 
tilgang til teknologi, som de har. Med andre ord: Hvordan relaterer de til 
teknologien?

Jeg lærte hurtigt Hazel at kende som én, der ikke var bleg for at sige sin 
mening. Hverken om DepEd eller andre, især politiske, sagsforhold. Hun havde 
en tilgang til uddannelse, der var båret af et idealistisk oplysningsprojekt. Det 
handlede ikke om at træne fremtidens arbejdskraft, men om at danne 
mennesker. Som hun sagde:  “Training is for animals. Education is for 
humans.” På samme måde fortolkede hun teknologiens øgede tilstedevær 
gennem implementeringen af Flexi som udtryk for en økonomisk dagsorden 
rettet mod profitmaksimering og som noget, der reducerede uddannelse til 
træning:

“Hazel: Maybe the university will evovle towards 
everyone sitting at their computer tutoring, but I 
will not be doing that!  #00:09:02-3#

B: Why not? #00:09:02-3#

Hazel: I don't like that. I have decided that I 
have had enough after all. Sometimes you just 
think "where is all this coming to?". Its all 
based on money! I hate that. #00:09:18-6#

B: Why do you think flexible was introduced? 
#00:09:22-1#

Hazel: Its introduced to make money.”

For Hazel er teknologien som sådan indlejret i en politisk-økonomisk 
dagsorden, som hun ikke abonnerer på, og det er denne projektering, der 
overvejende ligger til grund for hendes domsfældelse ”überhaupt”.

Postfænomenologien er ikke en teknologiteori, der prioriterer teknologiens 
politiske dimensioner: ”There are gaps, the largest and most important of which 
is the social-political dimension.” (Ihde, 1990, p. xii). Det betyder imidlertid ikke, 
at vi med postfænomenologien ikke kan analysere, hvordan Hazel relaterer til 
teknologien. Med andre ord prøve at forstå, hvorfor hun fortrinsvist forholder 
sig politisk til teknologien. For selvom hun i sin egen stillingtagen er politisk, er 
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det også en særegen måde at forholde sig til teknologien på. Et eksempel fra 
hendes pædagogiske praksis illustrerer dette:

”Hazel skal undervise senere. Jeg er ikke helt 
sikker på, om det er fysisk eller online. Det 
fremgår ikke tydeligt af hendes besked til de 
studerende på Moodle. Jeg tænker, jeg ikke er den 
eneste, der sidder med denne usikkerhed, så det er 
en god anledning til se, om hun sidder på 
kontoret. Det gør hun. Jeg fortæller hende, at det 
måske er uklart, om dagens undervisning er online 
eller fysisk. Hun udtrykker frustation og siger 
”Christ!” – det er noget, hun må rette op på. Jeg 
sætter mig ind til hende. Hun er i gang med at 
lægge en PDF-fil fra et USB-stik ind på 
computeren. Hun bander over stikket, fordi det 
ikke passer i computeren. Jeg forstår først ikke 
helt, hvad hun siger. Det går op for mig, at hun 
kalder USB-stikket for ’idiot’. Først troede jeg, 
hun mente mig. Det viser sig, hun forsøger at 
stikke det i computerens HDMI-stik. Vi vender 
computeren og finder en USB-indgang, der passer.” 
(Feltnote 25. marts 2016)

Der er flere ting på spil i passagen. For det første sætter den det tidsforbrug i 
relief, vi i sidste afsnit om projektering diskuterede. Eksemplet illustrerer, at på 
niveauer, som supporten end ikke forestillede sig, var teknologien 
tidskrævende, som fx problemer med at sætte et USB-stik i. Derudover 
opererede Hazel i sin livsverden ikke med to modi af undervisning  - online og 
fysisk. Derfor faldt det hende ikke ind at angive overfor de studerende, hvilket 
modus dagens undervisning var i. Hvad angår relationen mellem Hazels 
værdimæssige tilgang til teknologien, er passagen her et godt eksempel på, 
hvordan hun relaterer til den i det daglige, nemlig som en quasi-andethed. Ved 
at adressere stikket som ”idiot” og være tydeligt irriteret - dvs. emotionelt 
engageret – antager den partikulære teknologi også karakter af at være en 
form for ”anden”, hun har en interaktion med. Ihde skriver om alterity relations, 
hvis særkende er, at teknologien fremtræder som en quasi-anden:

”[…] there is the sense of interacting with something other than 
me, the technological competitor. In competition there is a kind of 
dialogue of exchange. It is the quasi-animation, the quasi-
otherness of the technology that fascinates and challenges. I 
must beat the machine or it will beat me.” (Ihde, 1990, pp. 100-
101).
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Det er netop som et konkurrence-inducerende element, Hazel ser teknologien. 
Den konkurrence udfolder sig på to niveauer. Dels konkurrerer teknologien 
med de studerende om hendes opmærksomhed. Dels bliver teknologien også 
en konkurrent til hendes arbejde, og mere bestemt teknologien i alliance med 
supporterne. Dette så vi også udtrykt i det billede, Rasmus cirkulerede med de 
andre supportere i forrige kapitel om visioner. 

For Hazel er der altså tale om et forhold til online education, der folder sig ud 
som et enten-eller, hvor teknologien og hun selv er en form for konkurrenter, 
der konkurrerer på økonomisk effektivitet (”it’s introduced to make money”). 
Det vil altså sige, at før Hazel når til et punkt, hvor hun forholder sig til 
teknologiens pædagogiske værdi, har hun allerede taget stilling gennem sin 
politiske dømmekraft. Det vil sige, at hendes dom over teknologien finder sted i 
et politisk register, hvor hun dømmer teknologien ”überhaupt” og ikke de 
enkelte teknologiers pædagogiske værdi. På samme tid er hun ikke i position til 
at fælde politiske domme, der kan effektueres, og derved miskender 
teknologien hende også hendes autoritet som dommer. Pointen her er ikke 
enestående. Et andet studie konkluderer, at:

“The teachers referred to deliberately disengaging with 
educational technology policy changes because they 
disempower teachers.” (Orlando, 2015, p. 61)

 I denne kontekst passer teknologikritikeren Jacques Elluls udsagn glimrende: 
”Technology will not tolerate any judgements being passed on it.” (citeret i van 
Boeckel, 2009). Hazel var ikke bleg for at tegne stregerne tydeligt op, som 
også hendes udsagn ovenfor indikerer: ”I will not be doing that!”. Flere af 
hendes kollegaer betragtede hende som kompromisløs, og hun var også én, 
hvis navn andre nævnte i starten af mit feltarbejde, når jeg fortalte, hvad jeg 
lavede. De sagde, at det kunne være en god idé at snakke med Hazel. Nogle 
beundrede hende for kompromisløsheden. Det, som blev fremhævet som 
prisværdigt – kompromisløsheden, der havde rod i en politisk holdning – 
betragter jeg som udtryk for noget andet. Nærmere bestemt som en variation 
af diplomati. Ligesom hendes domme ikke var upartiske, og derfor miskendte 
hendes autoritet, ligeså viste hendes diplomatiske indstilling sig som et fravær 
af diplomati. Den diplomatiske indstilling til online educations associerede 
teknologier, var noget, jeg stiftede bekendtskab med gennem mine deltager-
observationer hos supportholdet. Her var det tilbagevendende et 
diskussionsemne, at mange af underviserne, efter supporternes overbevisning, 
brugte for meget tid på de gale ting. Men hvordan kunne supportholdet snedigt 
og gelinde overbevise om, at de vidste bedre, når det kom til at prioritere ift. 
teknologi? Og hvordan kunne de lære underviserne deres egen, diplomatiske 
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indstilling til teknologi fra sig til underviserne? Underviserne manglende jf. 
supporten en diplomatisk indstilling til, hvor meget energi de skulle ligge i at få 
en given ting til at fungere. Den diplomatiske indstilling var bl.a. karakteriseret 
ved at afprøve og vurdere teknologien inden man skulle bruge den, for på den 
baggrund ikke miste overblikket, når undervisningen først var i gang:

“Rasmus: For example you might make a really great 
PowerPoint presenation, and you upload it to Adobe 
Connect, but you don't do it then. You wait till 
your students are in the class, and you're gonna 
run the session. Then you upload it to Adobe 
Connect and then you find that, because it 
converts it to flash, your text is being bumped 
and it doesn't present the way you designed it. 
Suddenly, you're flustered. And your whole session 
goes out the window, because you weren't prepared 
for that. However, if you uploaded the 
presentation the day before and just flicked 
through it, you would've known there was a 
problem, and you could have fixed it. So just 
preparing yourself for those little things. If you 
plan on running a break out session, which is a 
function within Adobe Connect, make sure that 
you've tried the break out function. Just don't 
say "I'm gonna run a break out session" and then 
try it on the day. That’s often the case that we 
see.”  #00:35:28-2# 

Det scenarie, Rasmus her skitserer, er arketypisk for, hvorfor underviserne 
kommer til at relatere til teknologierne som en quasi-andethed. Quasi-
andetheden er bestemt ved, at mennesker relaterer til teknologien, som om det 
var et menneske eller et dyr, altså oplever eller adresserer det som noget, der 
har menneskelige karaktertræk. Som vi så ovenfor, relaterede Hazel til 
teknologien som en konkurrent. Både mod de studerende, fordi den stjal 
hendes opmærksomhed, men også fordi den udfordrede hende på selve 
underviserarbejdet. Alterity relations er dog ikke begrænset til konkurrent-
rollen. Ihde skriver:

”Technological otherness is a quasi-otherness, stronger than 
mere objectness but weaker than the otherness found within the 
animal kingdom or the human one; but the phenomenological 
derivation must center upon the positive experiential aspects 
outlining this relation.” (1990, p. 100).
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Det er ikke et krav for alterity relations, at teknologien er særligt sofistikeret. 
Den skal blot opleves som en andethed, der træder i forgrunden som det 
primære objekt for underviserens opmærksomhed. Episoder, som den Rasmus 
refererer til ovenfor, var en del af årsagen til, at undervisere ofte relaterede til 
teknologien som andethed. På grund af manglende teknisk forståelse på 
forskellen mellem fx PowerPoint og flash, tjekkede underviserne ikke, om ting 
fungerede forud for undervisningen. Dette betød, at i selve 
undervisningssituationerne oplevede de frustration over, at teknologien ikke 
fungerede. Denne frustration lå derefter til grund for deres fremtidige indstilling 
til teknologien som fx et distraktionselement, opmærkshedsrøver eller 
konkurrent. Når teknologien for underviserne antager karakter af en opposition, 
umuliggør det også at indtage positionen som mægler. I stedet bliver 
underviserne den ene part, der skal mægles mellem. Når jeg fremhæver 
mægleren her, er det fordi, denne er beslægtet med dommeren og viser sig 
gennem diplomatiet: 

”If we do not react against the acts (‘judgements’) of an Arbiter 
(freely chosen), it is because we assume his impartiality, that is 
to say, precisely the fact that he embodies, so to speak, Justice.” 
(Kojève, 2014, p. 23).  

Underviserne på den ene side har en undervisning, de skal gennemføre med 
dens distinkte formål og indhold. På den anden side er en teknologi, som de 
betragter som en konkurrent. Det gør det svært at indtage en diplomatisk 
stilling til teknologien. For hvordan kan man forholde sig nøgternt til noget, man 
har antiparti overfor? Gennem alterity relations ender spørgsmålet for Hazel 
med at være ”hvordan undviger eller udkonkurrerer jeg teknologien?” i stedet 
for, på mere diplomatisk vis, ”hvordan inkorporerer jeg den meningsfuldt i min 
undervisning nu, når den er en præmis?”. 

Gennem relationen til teknologierne som en andethed, foranlediges Hazel til at 
forholde sig politisk i stedet for pædagogisk til teknologien, og derved 
miskendes hendes autoritet, fordi hun fælder en dom, hun ikke er i position til 
at fælde. Samtidig biaser dette forhold hende således, at det ikke bliver muligt 
at indtage en diplomatisk pædagogisk indstilling til teknologien, fordi dette 
netop vil kompromittere hendes politiske dom over teknologien ”überhaupt”. 

Spørgsmålet om diplomati i forhold til lærerprofessionen er ikke nyt. Tidligere 
har det dog primært været gjort til et spørgsmål om lærer-forældre relationen, 
hvor et studie bl.a. konkluderer om lærerens evne til at arbejde diplomatisk:
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“teachers develop a political orientation toward parents and that 
this orientation is considered diplomatic: It is conservative, 
cautious, and pragmatic.” (Blase, 1987, p. 59).

Det interessante er, når vi kontekstforskyder fra forældre-relationer i en 
skolekontekst til teknologi på universitetsniveau, er indstillingen udpræget 
udiplomatisk.

I næste afsnit skal vi se, hvordan supporterne formår at forholde sig 
diplomatisk. Det er ikke fordi, at de repræsenterer en objektiv holdning til 
teknologien, men fordi fælder domme i baggrunden af undervisningen og ikke 
på baggrund af oplevelser med undervisning. Det giver deres domme valør og 
deres diplomati mening. Både fordi de kender teknologien, men også fordi de 
ikke selv skal undervise med den, og derfor aldrig er forpligtet på at løbe den 
risiko, der er forbundet med teknologien. I modsætning hertil er Hazel uenig 
med, det teknologien tilbyder. Dette er i den organisatoriske kontekst ikke et 
legitimt synspunkt, fordi teknologien er en præmis. Miskendelsen finder sted, 
fordi hun ikke vil, men skal. Det kompromitterer hendes egne domme.

”I like technology!”
Miskendelsen af autoritet som følge af manglende diplomati handler ikke kun 
om, at underviserne – som Hazel – fornægter teknologien. Miskendelsen som 
følge af manglende diplomati og manglende dømmekraft er også udpræget 
blandt undervisere, der ellers har en mere teknologioptimistisk tilgang. Fx 
Kirsten, som sagde:

“Kirsten: I like technology! I love exploring, I 
do. I will try anything that I can. I got a very 
acquisitive mind and I do like technology. It 
started with photography, you know. I don't like 
using the manual. I took classes in that. So, 
yeah. Whenever there's an opportunity for me to 
learn about technology, computers or whatever, I 
will grab it. If I have an IT person coming in, I 
just look at what they are doing. Yeah.”  
#00:15:19-4

Citatet giver anledning til at fremhæve den pointe, at autoritetsmiskendelse- og 
anerkendelse er ikke et spørgsmål om at være for eller imod teknologien (dem 
imod oplever miskendelse og vice versa). Kirstens indstilling – reflekteret i 
udsagnet ”I will try anything that I can” – illustrerer en villighed og nysgerrighed 
overfor hvilke muligheder, teknologien tilbyder hende i undervisningen. Med 
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andre ord repræsenterer hun den diametralt modsatte indstilling af den, vi så 
hos Hazel. 

Når det kommer til den diplomatiske indstilling gælder det samme imidlertid 
stadig. Miskendelse af dommerautoritet er forbundet med, i hvilken 
udstrækning underviseren formår at mægle mellem hhv. de pædagogiske mål 
med undervisning på den ene side og teknologiens muligheder på den anden. 
Som udfaldet for Hazel var en konsekvent, nærmest a priori, disharmoni 
mellem politik og teknologi – med autoritetsmiskendelse til følge – gælder 
tilnærmelsesvist det samme mønster for Kirsten, blot med omvendt fortegn. 
Hun var så teknologioptimistisk og nysgerrig, at hun oftest druknede i 
teknologiske muligheder og brugte enormt meget tid på teknologien af denne 
årsag. Den var, som for Hazel, en konkurrent for hendes opmærksomhed. Og 
ofte løb den af med hende. 

Jeg brugte en del tid sammen med Kirsten, og især spiste vi tit frokost 
sammen. Hun var tilknyttet DepEd som casual staff20 og havde kun enkelte 
undervisningsforpligtelser på deltid. Imidlertid brugte hun det meste af sin tid 
på det. Om sin egen position sagde hun:

“Kirsten: Casual, which means. When they need 
someone, they just mail me. Then I am disposable. 
I am a product.”  #00:01:34-0#

Den lettere kyniske tilgang til sin ansættelse indeholder også en del af svaret 
på, hvorfor Kirsten var positivt indstillet overfor teknologien: Hvis hun 
markerede sig som en teknologisk ”front runner” internt i organisationen, var 
der også sandsynlighed for, at hun ville blive fastansat. Den anden del af 
svaret på spørgsmålet om, hvorfor hun havde denne indstilling var, at hun 
gennem sit forskningsarbejde havde arbejdet både med instrumenter og 
software. Det løft, teknologien havde givet hende i forskningsarbejdet, havde 
hun én idé om, også kunne ske for undervisningens vedkommende. Det var 
disse to ting, vi ofte snakkede om, når vi spiste frokost, og vi kunne bruge timer 
på, at hun viste mig den software hun brugte i forskningen. Jeg blev fascineret. 
Dels af, hvad softwaren kunne, dels af, hvor ihærdig hun var, og hvor opslugt 
hun selv blev af at fortælle om det. Det var især sidstnævnte, der stjal min 
opmærksomhed. Vi brugte en dag en hel time på at få opdateret softwaren til 
den nyeste version. Hun holdt af at nørkle med det og fortælle om det, men det 
stjal ofte hendes tid. Jeg noterede mig allerede efter første gang, jeg besøgte 
hende på hendes kontor:

20 Ansat på timebasis. Tilsvarende ’ekstern lektor’ i en dansk kontekst.
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”Jeg bemærker, hun har et ’flydende’ forhold til 
tiden. Hun sagde også, at det med internettet 
sluger alt hendes tid (internettet er et ord, hun 
bruger for det meste, der foregår på computeren).” 
(Feltnote 17. marts 2015)

Det var karakteristisk for Kirsten, at også hun relaterede til teknologien som en 
andethed. Når hun sad og nørklede ved computeren, snakkede og hviskede 
hun samtidig til computeren, om hvad hun tænkte om og gjorde på den. Netop 
computerskærmens evne til at udgøre en quasi-anden, har Stacey Irwin 
argumenteret for kan få mennesket til at dvæle og glemme tid og rum (Irwin, 
2005). I tråd hermed blev Kirsten så opslugt af interaktionen med skærmen, at 
jeg oplevede hendes adfærd som et flydende tidsforhold. Det flydende 
tidsforhold, som hun udtrykte ved vores møder, tog hun med ind i 
undervisningen. 

Ved den første undervisningsgang, som var fysisk – og hvor de studerende 
skulle inddeles i grupper, ligesom hos Emma i forrige kapitel – gik det meste af 
tiden med, at Kirsten på projektoren forsøgte at vise de studerende, hvor de 
fandt deres grupperum online på Moodle. Hun havde blot overset, at en 
forudsætning for, at de kunne finde deres grupperum, var, at hun havde inddelt 
dem i grupper og afleveret en oversigt med gruppemedlemmer til supporten, så 
de kunne inddele dem på Moodle. Derved gik der (igen) enormt lang tid med 
forgæves at søge rundt på Moodle efter noget, der ikke var der. Alt dette skete 
foran de studerende i det fysiske klasserum. Som hos Hazel ovenfor oplevede 
Kirsten, at teknologien stjal hendes opmærksomhed. 

Hvor Hazel som udgangspunkt var kritisk indstillet overfor teknologien, var 
Kirsten nysgerrig og positiv. Imidlertid er de empiriske udfald identiske, og det 
er dette, der indikerer, en miskendelse af autoritet med reference til den 
manglende diplomatiske indstilling. Ingen af dem var i stand til at finde røde 
tråde mellem det, de gerne ville, og det teknologien tilbød dem. Kirsten 
formåede ikke at fælde dom over, hvordan og hvorfor teknologi havde en 
værdi. Der viser sig et fravær af kongruens mellem pædagogiske mål og deres 
indsats overfor teknologien, fordi den for dem begge bliver en 
opmærksomhedskonkurrent. Teknologien slår derfor gradvist små stykker af 
deres autoritet, fordi den stiller dem overfor scenarier, de ikke formår at løse 
eller komme ud af på en måde, der er tilfredsstillende. I stedet dvæler de i lang 
tid ved detaljer, der fra et udefra stående perspektiv, virker overflødige. 

Jeg tænkte ved flere lejligheder, at en passende analogi for teknologiens rolle 
var, at den udgør en ekstra studerende i klassen, der kontinuerligt forstyrrer 
dem og tager fokus. Ligesom Hazel og Kirsten, på trods af forskellige 
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grundindstillinger, oplever samme empirisk udfald, er der også ligheder i 
årsagen til problemet. De lokaliserer begge manglende håndsrækninger i 
forhold til, hvordan de selv kan blive bedre til at navigere i online educations 
teknologiske landskab, som et problem. 

”Kirsten: Sometimes it’s hard to get the help you 
need, online or whatever. How does the software 
work? Its hard to get to the point you want to 
explore and maybe use. […] “What is the key word?” 
Maybe the key word isn't what you think, it 
doesn't work or doesn't get you to the help you 
need. This is how all the aspects that are 
problematic with technology.” #00:11:13-1#

Det, der viser sig her, er en forespørgsel efter håndsrækninger – support – til at 
oversætte ens pædagogiske intention til den teknologiske terminologi. Netop 
dette er diplomatens arbejde: At kunne mægle mellem pædagogik og 
teknologi. Udsagnet fra Kirsten er netop derfor også en anerkendelse af det 
problemfyldte ved selv at skulle agere diplomatisk og fælde dom over 
teknologien i forhold til pædagogikken uden enten at have lange ”samtaler” 
med den som Kirsten eller se sig sur på den som Hazel. 

I det følgende skal vi se hvordan netop oversættelsesarbejdet mellem 
pædagogik og teknologi er et centralt anliggende for supporten, der udmønter 
sig i diplomati og dømmekraft.
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Teknologisk anerkendelse: Tilgængeliggørelse af 
teknologien i baggrunden

"What's your purpose of using this tool?"
Når jeg gik rundt på campus, var det påfaldende, hvordan de to grupper af 
ansatte, undervisere/forskere og supportere, havde organiseret sig forskelligt. 
De havde hver deres etager i bygningen. Forskerne havde individuelle 
kontorer, hvor der som oftest var tomt på gangene. De professionelle – 
herunder supportholdet – sad i større lokaler, der var organiseret som åbne 
kontorlandskaber. Det var svært at gå på deres gange uden at støde på nogen, 
som jeg også ofte faldt i snak med. Fra starten af mit ophold oplevede jeg, 
hvordan de mestrede support – forstået som hjælpsomhed – til Ug. I tråd med 
dette formulerede Maxwell, holdlederen, også i mit interview med ham, 
hvordan underviserne skulle se på deres funktion: 

“Maxwell: How I see academic staff should 
interpret support is: Providing support with 
technology to minimize the effort with a maximum 
return.”  #00:45:46-0#. 

I denne formulering, ”should”, ligger der et burde, som samtidig implicerer, at 
det ikke nødvendigvis var på den måde. Underforstået, var der en diskrepans 
mellem idealet og virkeligheden for, hvordan underviserne betragtede 
supporten. I kapitel 4, supplerede jeg Kojèves definition af autoritet med en 
reference til Hannah Arendt, hvor hun beskriver autoritet: 

”[Authority is] more than an advice and less than a command, an 
advice which one may not safely ignore.” (Arendt, 2006, p. 122).

Den ambivalens, der er udtrykt i Maxwells udsagn, at undervisere burde se 
support på en bestemt måde, men ikke nødvendigvis gjorde det, relaterer sig til 
den skrøbelighed, der er forbundet med autoritet, som både Arendt og Kojève 
udtrykker. Med andre ord er supporten det råd, underviserne ikke sikkert kan 
ignorere. Det betyder dog også, at supporten kun er autoritet, for så vidt, den 
anerkendes. 

Supporten kunne ikke forcere en bestemt praksis eller supporttolkning igennem 
hos underviserne. Deres autoritet lå ikke i tvang. På den ene side stod der 
undervisere, der var afhængige af support til nogle opgaver, på den anden side 
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stod supportholdet, der også havde en holdning til, hvilke typer opgaver, de 
skulle supportere. Det resulterede i en diskrepans mellem hvad, supporten 
kunne tænke sig at hjælpe med, og hvad undervisere til tider ønskede hjælp til. 
Gennem mit feltarbejde deltog jeg i en type situationer, og jeg begyndte at 
identificere et ’modus operandi’ – et mønster for, hvordan et supportforløb så 
ud. I mit interview med Maxwell gengiver han, hvordan det mønster, jeg også 
havde set, tog sig ud i grove træk:

“Maxwell: And we've found an example of a staff 
member contacting us: "I would like to use Adobe 
Connect in my teaching, can I get help?". So we 
replied back that "Yes, we are happy to sit down 
with you and walk through Adobe Connect. Why would 
you like to use this technology?". "Ah, so and so 
has said that I should learn this technology. I am 
teaching a new online unit and this will help me." 
We say: "Yes, that's fine. What else?”. She said, 
"Nothing else. She has told me" - an academic 
staff - "that she's used it in semester one, and 
it's a really good tool, and I want to use it." We 
ask: "What's your purpose of using this tool?". 
She says "I don't know". "So why do you want to 
use it?". "Because she said it was a good tool and 
that I should learn to use it!". So it was 
amazing.” #01:09:43-3# 

Groft skåret var mønstret, at undervisere henvendte sig til supporten med en 
forespørgsel om teknisk bistand. Supporterne spurgte så ind til de 
pædagogiske motiver og ambitioner med at bruge teknologien i forbindelse 
med online education. Enten fik underviserne svært ved klart at svare på 
spørgsmålene, eller også mente de ikke, at supporterne skulle fælde dom over, 
hvorvidt en teknologi var hensigtsmæssig til et givet formål – eller anfægte, om 
underviserne overhovedet havde et formål med teknologien. Dette peger os 
igen i retning af et essentielt karaktertræk ved supporten, som også indikerer, 
at et autoritetsforhold er på spil: Dømmekraft. Kojève skriver om den 
autoritetsform, der knyttes til en dommer: 

“In order to be truly a Judge, he has to be assisted by force and 
base himself on laws recognized by a State.”(2014, p. 23). 

Det fremgår klart, at Kojèves ærinde først og fremmest er politologisk. 
Oversætter vi begreberne om love og en stat metaforisk til DepEds formelle 
organisering, skal vi ikke lede længe efter ækvivalenter, der knytter sig til Flexi. 
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Om forskellige ”lovtekster” på DepEd sagde Melissa, lederen af hele afdelingen 
for supporter og service:

”Melissa: What we, as a department, what we strive 
to do is to meet the university policy as much as 
we can. Which means that we have the university 
policy and then we only have a very few of the 
department policies. We try to keep them to a 
minimum. We often use guide lines, and we use them 
a lot in flexible because it’s still being build 
and we're still giving shape to it. So, we can use 
it. It allows us to kind of support what the 
department’s idea is, and go "okay, so this is 
where the department want to go." But we don't 
have the official "you must do it.” #00:25:05-5# 

Supportholdets mandat og legitimitet til at supportere underviserne på den 
måde, supporterne fandt mest hensigtsmæssig foregik med reference til det, 
Melissa kaldte guidelines. Retningslinjer, der ikke implicerer et påbud (som en 
policy) – men en opfordring til at følge en bestemt praksis. Det var på dette 
grundlag, supporten fældede domme over, hvordan og hvorvidt, de spurgte ind 
til og blandede sig i, hvordan underviserne foretog online education. Der var for 
supporterne ikke et formaliseret mandat til at forcere en bestemt praksis 
igennem, og samtidig var der – formelt set – et rum for, at undervisere kunne 
afvige fra eller modsætte sig supportens råd og opfordringer. Underviserne 
kunne ikke vælge, om de ville bruge teknologi, men var frit stillet til at vælge 
blandt teknologierne. Selvom der i teorien var rum for at afvige, kunne der 
imidlertid på ingen måde sluttes fra disse til en isomorf praksis i dagligdagen. 
Dels fordi underviserne ofte var afhængige af supportens rådgivning, dels fordi 
underviserne ikke selv sondrede klart mellem policy og retningslinjer:

“Melissa: For some academics, I'm sure, a policy, 
a guideline, a procedure is just a complete 
plain. They just see it as blockers for many 
things.” #00:25:43-7# 

I praksis er der altså tale om, at supporten er i en position som den dømmende 
magt i forhold til en lov, der er vedtaget. Supportholdet havde identificeret det 
som deres opdrag, ikke blot at være teknikerne, der kunne fikse teknologien, 
men så også sig selv som udviklere af undervisning og pædagogik. Dette 
kommer dels til udtryk i forrige afsnit om, hvordan supporterne ikke er ”ladies in 
the kitchen”, men spiller en aktiv rolle i udviklingen af undervisningen. De er 
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dem, der ved, hvordan teknologien fungerer og kan føre underviseren videre. 
Som et eksempel udtrykker Maxwell fx, hvordan de i deres kurser forsøger at 
imødekomme det, jeg i forrige afsnit analyserede som en quasi-andethed, som 
når teknologien bliver en konkurrent eller tidsrøver:

”Maxwell: We normally say that in our training as 
well, that please remember while using any 
technology, and especially Adobe Connect, 
technology can be more tempremental than humans. 
At least, as a human they listen and will reply 
and respond or react. But technology won't react 
or respond.” #01:33:50-6#

Jeg har så vidt identificeret, hvordan supportholdet ikke blot assisterede med 
teknisk know-how, men også havde en ambition om at interferere med 
pædagogikken og tilrettelæggelsen af undervisning, når den foregik online. 
Generelt set medfører det, at supporterne indtager en position, hvor de fælder 
dom over undervisernes praksis og forholder sig til, hvorfor folk gør som de gør 
og hvor vidt, det er hensigtsmæssigt. Denne drejning i forholdet mellem 
institutionspolitisk, supportere og undervisere afstedkommer anerkendelse af 
dommerautoritet. Det er som oftest supporterne, der forestår domsfældelser 
over teknologien på måder, hvor den også bliver aktivt inkorporeret i 
undervisning og ikke blot søgt forkastet. Dette sker med reference til 
supportholdets egne visioner jf. forrige kapitel. Men hvor underviserne relaterer 
til teknologien som en quasi-anden, er det under en anden medieringsform, 
background relations,  supporterne fælder domme. Dette handler næste afsnit 
om. 

“We're gonna blend it slowly into the department”
Ved de ugentlige tirsdagsmøder samlede supportholdet kollektivt op på 
igangværende og fremtidige opgaver. Blandt disse var der teknologiske 
opdateringer af eksisterende systemer og nye teknologier, der skulle udrulles. 
Supportholdet havde overtalt DepEds ledelse til at investere i en ny 
præsentationsteknologi, Adobe Presenter. Da jeg snakkede med Rasmus om 
dette, var argumenterne for den nye teknologi todelte. For det første tilbød 
Presenter muligheder for at lave forelæsnings-lignende præsentationer i korte 
formater, hvor studerende selv kunne bestemme, hvornår de ville skifte slide. 
For det andet havde underviserne muligheder for at inkludere små quizzes og 
spørgsmål i præsentationerne. Denne vurdering var – i takt med ovenstående 
visionssanalyse – et udtryk for, at Rasmus og det øvrige supporthold havde 
klare idealer for, hvad god undervisning var. Prioriteringen var udtryk for, at 
undervisningen skulle foregå på den studerendes præmisser (skifte slides) og 
tilbyde muligheder for interaktion (quizzes). Det andet argument var, at 
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Rasmus vurderede, at Presenter var mere brugervenligt. Dette var svar på 
nogle underviseres forespørgsler om en nemmere løsning end at skulle lægge 
lyd på PowerPoint. Slutteligt havde Rasmus flere gange observeret, at de 
PowerPoint-shows, flere undervisere lagde ud med lyd, fyldte flere hundrede 
megabytes (til besvær for de studerende), fordi underviserne ikke havde valgt 
at optage i et tilpas komprimeret lydformat.

På supportholdets møde efter investeringen gik en stor del af tiden med at 
diskutere, hvordan de mest hensigtsmæssigt introducerede Presenter for 
underviserne. De havde efter egen vurdering ikke haft den ønskede succes 
med hidtidige indsatser omkring udrulning og implementering af nye 
teknologier. De havde prøvet at lave online tutorials, der lå tilgængelige, så 
underviserne kunne tilgå dem, når det var relevant. De havde også forsøgt at 
holde kurser, hvor undervisere kunne melde sig på. Begge dele uden den store 
tilslutning. I forbindelse med købet af den ny præsentationsteknologi, Adobe 
Presenter, diskuterede de, hvordan de skulle få underviserne til at bruge denne 
teknologi:

”Rasmus: We're not going to push onto those staff 
who don't want to use it. Not yet. We're gonna 
have a very, very. We're gonna blend it slowly 
into the department and start with about ten 
staff, and then we're gonna use their examples as 
best practice. And show it to the other academics, 
and say "look what this academic is doing, look 
what students are saying about what they're 
doing". That sort of things. We're gonna have full 
control of this tool as opposed in the past with 
Connect […]. We will hand pick the staff who will 
start using it. We'll document it and, you know 
follow its progress. I have great hopes for it.” 
#01:15:15-2# 

Det minutiøse arbejde, Rasmus og holdet lavede i at både vælge bestemte 
teknologier, men også tilrettelægge måden, det blev introduceret på, reflekterer 
dømmekraft og diplomati. Det drejer sig både om vurderingen af en teknologis 
pædagogiske værdi, men i ligeså høj grad om, hvordan de på diplomatisk vis 
får overbevist underviserne om, at de skal bruge teknologien. I modsætning til 
underviserne, udfoldede deres arbejde med dømmekraft og diplomati sig ikke i 
møder med teknologien i undervisningen, men ved kontinuerligt i det daglige 
”bag scenen” at have med teknologien at gøre. Dette var oftest uden, at 
underviserne nødvendigvis var bekendte med det eller så det som en vigtig del 
af undervisningen. Det forhold, at underviserne ikke skænkede supportens 
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domfældelse en tanke, kom ofte til udtryk, når jeg snakkede med underviserne 
om supporternes arbejde:

”Jeg har været ovre for at snakke med Hubbersberg 
i den runde bygning, om jeg måske kan følge hans 
undervisning. Det slog mig, at når jeg snakker om 
mit projekt med underviserne, og fortæller, at jeg 
også følger supporterne, er det tit som om de 
mister interessen. Måske de har svært ved at se, 
hvorfor det skulle være vigtigt at kigge på 
supporterne når jeg nu fokuserer på undervisning?” 
(Feltnote 25. februar 2015)

Der er altså tale om en partikulær form for mediering, som opererer i 
baggrunden og som ofte unddrager sig undervisernes direkte opmærksomhed. 
Netop baggrundsaspektet ved mediering fremhæver Don Ihde som en af de 
fire medieringsformer. Om teknologier, vi har baggrundsrelationer til, skriver 
Ihde: 

”[…] the background role is a field one, not usually, occupying 
focal attention but nevertheless conditioning the context in which 
the inhabitant lives.” (1990, p. 111). 

Eksempler, der ofte bliver givet på sådanne baggrundsteknologier i hverdagen, 
er køleskabet, radiatoren eller overvågningskameraer. Ovenfor beskrev jeg, 
hvordan supporten opererer i baggrunden, men Ihdes begreb synes at betone, 
hvordan teknologien opererer i baggrunden – ikke mennesker. Forskellen 
herpå er ikke så stor, som det måske umiddelbart kan synes. I teoriafsnittet 
diskuterede jeg, hvad der skal forstås ved teknologibegrebet i regi af dette 
projekt. Jeg argumenterede for det konstruktive ved at trække på Lievrouw & 
Livingstones (2006) diskussion af internet- og kommunikationsteknologi, hvor 
de fremhæver tre aspekter ved enhver teknologi: 1) Det fysiske artefakt og dets 
egenskaber 2) praksisserne teknologien udvikles og bruges i og 3) de sociale 
organisationsformer som former sig rundt om artefaktet og praksisserne. 
Selvom Ihde i sin udfoldning af baggrundsrelationer betoner, at det er de 
fysiske devices, altså Lievrouw og Livingstones første aspekt, der træder i 
baggrunden, er det ikke lig en eksklusion af hverken praksisser eller social 
organisation. Tværtimod, er det et afgørende træk ved selve begrebet om 
mediering, at en verden oplevet gennem teknologi, er en verden, der er 
konstitueret og sat på en særegen måde qua teknologien. Opblødningen af en 
nagelfast grænse mellem mennesker og teknologi er ikke blot en begrebslig 
abstraktion. Den måde Presenter blev udvalgt og implementeret på, kan ikke 
adskilles fra Rasmus og det øvrige supportholds arbejde med dette. I 
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baggrunden opererede holdet på mest gnidningsfrit at få udbredt teknologien, 
så den i videst mulige omfang kunne blive brugt på den måde, supporterne 
syntes var bedst. På denne måde bliver teknologien også tilgængeliggjort for 
underviserne gennem relationer i baggrunden. Det er altså ikke teknologien der 
er i baggrunden, men supporterne med teknologien.

Pointen med dette er, at teknologien producerer organisatoriske effekter i 
baggrunden, som undslipper sig undervisernes umiddelbare opmærksomhed. 
Disse baggrundseffekter kan vi forstå som en baggrundsmediering, der har 
den konsekvens, at en dommerautoritet anerkendes hos supporterne, fordi 
deres dom over teknologiens pædagogiske værdi ligger til grund for, hvordan 
og hvorfor den bliver tilgængeliggjort for underviserne.

Når teknologien træder i baggrunden, betinger den stadig praksis, og 
foranlediger bestemte handlinger for bestemte aktører. Med Langdon Winners 
ord, kan vi sige, at teknologiens rolle også er: ”Providing structure for human 
activity” (1986, p. 6). Denne struktur medfører, at supporten fælder dom og 
derved indtager en autoritativ position. Hvor Hazels dom over teknologien som 
uønsket ikke fik den til at forsvinde, får Rasmus’ dom over Presenter som 
ønsket teknologi, den netop til at findes. Heri ligger årsagen til at teknologierne 
miskender Hazel og anerkender Rasmus og supportholdet. Groft skåret, 
benåder supporten teknologien, mens Hazel vil henrette den. I sidste ende, er 
det Rasmus og supportholdets dom, der gælder. 

Førend underviserne overhovedet tager stilling til en given teknologi, har 
supporterne inspiceret, diskuteret og vurderet, hvorvidt den vil bidrage 
pædagogisk konstruktivt til DepEds arbejde med Flexi som online education. 
Det er dette arbejde, der medfører en tilgængeliggørelse af teknologien. Disse 
vurderinger sker i baggrunden og er betingelsen for, at teknologien er 
tilgængelig for underviserne. Samtidig, hvis underviserne selv foretager en 
domsfældelse, der sætter sig imod det, supporterne vurderer, er supporterne i 
en position til ikke at supportere underviserne. Teknologiske arrangementer og 
til- og fravalg kan ikke løsrives fra pædagogikken. Pædagogik og teknologi er 
ikke bare uløseligt forbundet, men gennem rekonfiguration af det teknologiske 
udgangspunkt kan pædagogikken også diskret transformeres: ”The platform 
arrangement has the potential to subtly transform the category of “pedagogy.”.” 
(Kelkar, 2017, p. 14). Supporten kan gøre teknologien utilgængelig for 
underviserne ved ikke at hjælpe dem, og derved ændre ved pædagogikken.

Netop spørgsmålet om, hvornår og hvorvidt supporten hjælper underviserne, 
kan vi bruge som afsæt til videre at udfolde det som et spørgsmål om 
diplomati. Følgende sekvens er en episode fra supportkontoret:
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”Rasmus henvender sig til Clara om en underviser. 
Det er en underviser, de har hjulpet med Adobe 
Connect. Men vedkommende bruger det tilsyneladende 
forkert jf. deres forståelse. Det er kun 
optagelser af face-to-face [undervisning] og 
vedkommende har ikke engang givet de studerende 
linket på Moodle endnu, selvom Rasmus har sendt 
det til vedkommende. Han spørger Clara, hvad han 
skal gøre. Det er grænsen omkring, hvor meget de 
kan tillade sig at gøre ift. at sende beskeder til 
de studerende. Jeg kan fornemme, at Rasmus synes, 
det vil være nemmest, hvis han bare lagde linket 
ud på Moodle [til de studerende]. Men det er at 
overskride grænsen, siger Clara.”
(Feltnote 14. april 2015)

Episoden ovenfor var typisk for den form for udvekslinger, der foregik på 
supportkontoret. På forskellige måder blev de konfronteret med undervisernes 
praksis. Nogle gange fordi underviserne henvendte sig, andre gange fordi de, 
som tilfældet ovenfor, selv rutinemæssigt ajourførte sig, med hvad der foregik 
på Moodle. Konklusionen var tit, at der enten var ting, der ikke blev fulgt til 
dørs, eller som underviserne havde misforstået eller overset. Når supporterne 
diskuterede, hvad de skulle stille op i sådanne situationer, var det også en 
eksplicit votering med henblik på en domsfældelse. I det konkrete tilfælde 
ovenfor, er det Rasmus, der både vurderer, at Adobe Connect er brugt forkert, 
og samtidig har underviseren ikke delt optagelsen med de studerende online 
som lovet. Flere undervisere havde en tilbøjelighed til at optage, hvad der 
mindede om den klasseundervisning, de havde erfaring med, og derefter (en 
ambition om) at lægge optagelserne af dette ud på kursussiden på Moodle. 
Dette var en praksis, Rasmus i alle henseender gennem introduktionskurser og 
videoer tilstræbte at eliminere. For ham at se, havde dette ikke noget med 
undervisning og læring at gøre:

“Rasmus: You might be really good at teaching face 
to face, but suddenly, if you're streaming that 
class to other students and you got students 
online. If you don't remember to ask them 
questions, if you don't let them respond to the 
questions, if you're not making digital resources 
available to them for the physical resources 
you're handing out to the students in class. Then 
you're really not teaching them - the online 
students. Then you're just sitting and listening 
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to what's happening. There's not any actual 
teaching happening there.” #00:21:10-1# 

Den prekære opgave for Rasmus – og det øvrige supporthold – var at 
operationalisere denne ambition i det daglige arbejde. Opgaven var prekær 
fordi det ikke handler om at supportere – støtte – underviserne i det, de 
allerede gør eller gerne vil. Supportarbejdet handler i høj grad også at 
omkalfatre undervisernes praksis. Supporterne ville have undervisernes brug 
af teknologi til at stemme overens med det, Rasmus på kontoret ofte kaldte 
“picking the right tool for the pedagogical approach”. Dette skulle ske for at 
undgå en konservering af traditionelle undervisningsformer, som Rasmus 
mente var dårlige. I uddraget ovenfor, hvor Rasmus sparer med Clara om, 
hvad han skal stille op, bliver det klart, at deres ambition også har dilemmaer 
indbygget. I denne sammenhæng er det et spørgsmål om, at det for Rasmus 
ville være nemmere blot at udføre arbejdet selv – dele et link med de 
studerende på Moodle – i stedet for at skulle have fat i den konkrete underviser 
og få vedkommende til at lægge det ud. 

Underviseren, ovenstående empiriske uddrag vedrører, erfarede jeg sidenhen, 
ikke udviste den store entusiasme ift. at bruge tiden på aktiviteter såsom at 
dele links med studerende på Moodle. Ligeledes erfarede jeg sidenhen til et 
tirsdagsmøde i supportgruppen, at den grænse, som Clara nævnte, de ikke 
måtte overskride, handlede om, at supportholdet havde som princip, at de ikke 
måtte være i direkte kontakt med studerende. De skulle holde sig i 
baggrunden. Argumentet var, at dette ville være at træde ind på undervisernes 
domæne, og det ville potentielt medføre, at studerende begyndte at henvende 
sig til supportholdet udenom underviserne. Vi ser altså her, hvordan der er en 
spænding knyttet til diplomatiet, der ikke kun vedrører relationen mellem 
supportere og undervisere. Også internt i supportholdet var der diskussioner 
om, hvordan og hvad man skulle gøre. Et andet studie i ”educational 
designers” rolle i udviklingen af online education konkluderer ligeledes:

“It is not just a tension between academic and professional 
identities, but within each of those identities, there are tensions 
and transitions.” (Bisset, 2017, p. 17)

Dette er interessant, fordi det kalder på en diplomatisk balancegang hos 
supporten mellem på den ene side at have et pædagogisk og teknologisk 
projekt, men samtidig være begrænset i, på hvilke præmisser, de kan udfolde 
sig. Deres opdrag er ikke at overtage undervisningen (dvs. kontakten med 
studerende), men at gøre underviserne i stand til at handle på den måde, de 
synes er mest hensigtsmæssig. Når supporten agerer som mægler, er det med 
underviserne på den ene side og teknologien på den anden. Deres opgave er, 
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at få dem til at komme overens – at strømline den teknologiske og 
pædagogiske intentionalitet. 

På den ene side er der et politisk imperativ om Flexi, på den anden side er der 
en undervisermasse, der i et varierende antal år har akkumuleret erfaring med 
at undervise i klasserum. Med Maxwells ord, ligger der for supporterne et 
arbejde i at ”bygge bro” mellem undervisernes hensigter, der oftest tager 
udgangspunkt i deres erfaringshorisont fra fysisk undervisning, og 
teknologierne:

“Maxwell: They know what they're looking for, 
but the language they're using doesn't make 
sense with the technological language that has 
been put on Moodle.” #00:36:54-2# 

Bjarke: Can you give an example? #00:36:56-7# 

Maxwell: For instance a staff will say "I would 
like to have a peer-review activity in my class 
and I have looked into Moodle but I couldn't 
find anything." The reason why you couldn't find 
anything is because you're looking for peer 
review in Moodle. But Moodle has very different 
terminology for peer review. So you wouldn't 
find it. Now, again you can obtain peer review 
in Moodle via three different activities. And 
they all have pros and cons. So once you're with 
the academic staff, you can make the decision 
"Yes, I would like to go with this". So there's 
the connection, or the bridge that we connect 
between technology and staff.“ #00:37:41-4# 

Det er dette brobygningsarbejde, der både gør supporten nødvendig, men 
også afstedkommer en anerkendelse af autoritet, fordi de bliver uundværlige 
for de undervisere, der gerne vil bruge teknologien. Supporten er nøglen til at 
tilgængeliggøre teknologien for underviserne. Deres kompetencer er en 
nødvendig komponent i undervisningen, når underviseren vil række ud til de 
studerende på den måde, underviseren ønsker. Den dømmekraft og 
diplomatiudøvelse, som vi så i forrige afsnit, at underviserne ikke mestrede, 
bliver ofte uddelegeret til supporten. Underviserens ”interface” og ”udseende” 
på skærmen – fx i Moodle eller Adobe Connect - er ofte bestemt ved 
supporternes interventioner og ”make-over”. Hvor der i sekvensen ovenfor 
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opnås umiddelbar harmoni mellem pædagogik og teknologi, er det ikke altid 
tilfældet. Dette er især fordi, underviserne sjældent har et artikuleret sigte med 
at bruge teknologien (jf. analysen af lederautoritet). Maxwell gengiver en dialog 
med en anden underviser:  "What's your purpose of using this tool?". She says 
"I don't know". Sådanne episoder kalder i høj grad på diplomati, fordi det har en 
iboende konflikt: Hvis ikke underviseren har et mål med teknologien, (som 
også supporten synes er fornuftigt), vil supporten ikke hjælpe. Supporterne så 
ikke dem selv som tekniske assistenter men pædagogiske rådgivere:

”Rasmus: I think sometimes they expect that our 
team in general are just technical support, you 
know. That we just - we will make sure 
everything works smoothly for them and we will 
record their sessions. We'll stand there with 
the camera. Make sure that the mics work and 
come and change the battery for them. That’s not 
our job, and that’s not what we do. We provide 
advice and support for teaching and learning.” 
#00:39:19-6# 

Det var gentagende et emne til diskussion i supportgruppen, hvordan de bedst 
håndterede de sager, der antog konfliktuel karakter. De udarbejdede eksplicitte 
proceduregange, så de undgik, at underviserne opgav eller undveg supporten. 
Den proces gjorde, at de ofte behandlede relationen mellem undervisere og 
teknologi uden at involvere underviserne selv, men i stedet sparrede med 
hinanden om sagerne på kontoret. Betragter vi supporterne som en komponent 
ved teknologien, konfigurerede de den på en måde i baggrunden, så den enten 
blev tilgængelig eller utilgængelig for underviserne. Dette er netop igen en 
background relation:

The “withdrawal” of this technological function is pheno-
menologically distinct as a kind of “absence”. The technology is 
as it were, “to the side”. Yet as a present absence, it 
nevertheless becomes part of the experienced field of the 
inhabitant, a piece of the immediate environment.” (Ihde, 1990, 
p. 109)

For det første skulle kommunikationen med underviserne foregå gennem mail, 
for det andet skulle supporterne sparre med hinanden, inden de gav 
underviserne svar. Kollektiviteten og sagshåndteringen var afgørende for, at 
teknologien også virkede anerkendende på supportens autoritet, fordi uden 
disse ville de ikke være i stand til at agere diplomatisk. Kollektiviteten og 
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muligheden for at sparre og opnå konsensus på supportholdet var 
forudsætninger for diplomatiske og konsistente beslutninger. Som Rasmus 
svarer, da jeg spørger, hvorfor de foretrækker henvendelser fra undervisere på 
e-mail fremfor, at de kommer forbi kontoret:

“Bjarke: Ok, so why do you prefer e-mails over 
just dropping by? #00:07:55-3# 

Rasmus: With an e-mail, we can look at the 
request. Not all requests are simple. We can 
think about it. We can discuss with each other 
and the team leader. What the appropriate 
response would be, whether we support that or 
not, and we can talk about and provide an 
appropriate response. If someone makes a phone 
call, say to me, and I'm not sure how to deal 
with it and manage it. Then I have to say "No, 
please wait. I have to talk to my team leader." 

Supporterne arbejdede som et kollektiv med henblik på at sikre konsistente, 
velovervejede og diplomatiske tilbagemeldinger, og hvor de strategisk kunne 
gøre teknologier tilgængelige for underviserne ved at hjælpe med 
oversættelsesarbejdet fra pædagogik til teknologi. Som Rasmus angiver, var 
måden at gøre dette på at opfordre underviserne til at rette henvendelser pr. 
mail i stedet for at komme forbi eller ringe. 

Dette var umiddelbart en praktisk foranstaltning, men peger også på den klare 
relation, der er mellem måden e-mail-klienten på skærmen temporalt medierer 
på og så supportens mulighed for at forholde sig diplomatisk. Netop 
sagshåndteringen gennem e-mails og det forhold, at deres kontor var indrettet 
som et kontorfællesskab, gav dem muligheden for hele tiden at sparre med 
hinanden og nå til konsensus om, hvordan de skulle håndtere en given sag. I 
praksis betød det, at gennem e-mails trak supporten også tiden ud (i 
modsætning til en telefonopringning eller drop-in på kontoret), så de havde tid 
nok til at nå at diskutere sammen, hvordan de skulle forholde sig til 
henvendelserne. Det er med andre ord sagsbehandlingen via e-mail, der gør 
dem i stand til at skabe de fornødne betingelser for at forholde sig diplomatisk 
til, hvilke teknologier der skal være tilgængelig for underviserne. 

Opsummering
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Jeg har i dette kapitel argumenteret for, at dømmekraft og diplomati er 
empiriske indikationer på, at der er et autoritetsforhold på spil. Dømmekraften 
er karakteriseret ved at især supporterne bestemmer, hvornår og hvordan en 
given teknologi vil være et optimalt valg i en given pædagogisk kontekst. Dette 
gør de i baggrunden, uden at det får undervisernes opmærksomhed. På 
baggrund af deres domme gør supporterne en given teknologi tilgængelig 
overfor underviserne, for så vidt, de planlægger at tage den i brug på den 
måde, supporterne ønsker. Diplomatiet ligger i forlængelse af dømmekraften, 
og bliver relevant, når der opstår konflikter mellem, hvad undervisere og 
supportere mener er en hensigtsmæssig brug af teknologien. Underviserne, 
eksemplificeret ved Hazel og Kirsten, er karakteriseret ved en udiplomatisk 
tilgang; enten vil de slet ikke bruge teknologien, eller også vil de meget gerne 
bruge den, men uden helt at vide hvordan eller hvorfor. Supportens 
diplomatiske stillingtagen er kendetegnet ved, at de til hver en tid spørger ind 
til, hvorfor og hvordan, hvilke teknologier skal bruges, og derefter, hvordan de 
så får underviserne til at gøre dette.

I den miskendende ende af medieringsspektret, så vi, at for underviserne 
udgør teknologien en samlet monolitisk opposition. Dette sker, fordi de 
relaterer til den som en quasi-anden, der antager karakter af en konkurrent 
eller tidsrøver efter Ihdes begreb om alterity relations. Her træder den øvrige 
livsverden (og de studerende) i baggrunden til fordel for at opmærksomheden 
rettes rent mod teknologien. Fænomenologisk og empirisk viser det sig ved, at 
teknologien konkurrerer om deres opmærksomhed og potentielt også om deres 
job. Det foranlediger, at de fælder dom over den som sådan, som et politisk 
projekt, de er uenige i. Imidlertid lægger denne type domme udenfor deres 
kompetenceområde, og fordi de ikke forholder sig pædagogisk, men kun 
politisk til teknologien, miskender den dem også som autoritet: Når man bliver 
tvunget til noget, man mener, man selv burde bestemme, kompromitterer det 
også ens autoritet.
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Kapitel 8: Mesterautoritet: Vovemod

I dette kapitel kæder jeg Ihdes begreber om embodiment relations og 
background relations sammen med det risikobetonede element, der 
karakteriserer online education. Det er risikobetonet, fordi det for underviserne 
handler om at prøve kræfter med noget radikalt nyt. Begrebet om vovemod 
adresserer ”mod til at løbe en risiko ved at indlade sig på noget farligt, nyt eller 
uprøvet” (DDO, 2018g). Jeg analyserer, hvordan konkrete teknologier som 
mikrofon og webcam virker amputerende på underviserens kropslige 
rækkevidde, når de ikke virker. Jeg analyserer dette som udtryk for, at 
teknologien miskender undervisernes villighed til at løbe en risiko med 
teknologien. Dette hænger, som i foregående kapitel, sammen med at 
supporten i baggrunden tilgængeliggør forskellige teknologier på forskellige 
måder. I modsætning til de to foregående kapitler er tilfældet for vovemodets 
vedkommende ikke, at autoritetsanerkendelsen tilfalder supporten. For ligesom 
teknologien kan virke amputerende og miskendende, kan den også virke 
forlængende og anerkendende for underviserne. Dette er tilfældet, når 
underviserne formår at etablere trygge, fysiske rammer rundt om deres 
engagement i online undervisning.

Teknologisk miskendelse: Teknologisk kropsamputation 
og utilgængeliggørelse

“I have to say everyone struggle”
Daniel var en vellidt underviser og kollega blandt de andre undervisere. Han 
var en af de første, der henvendte sig til mig, efter jeg var ankommet til DepEd. 
Jeg så ham komme ud af et mødelokale, hvor han halvt færdiggjorde en 
sætning på vej ud til nogen, der stadig sad inde i lokalet. Han virkede travl. På 
trods af det, stoppede han op, da han så mig på gangen. Han spurgte, hvem 
jeg var. Jeg havde knapt nået at sige, hvad mit navn var, inden han gik i gang 
med at øve sig i udtalen – ”BjarkØ”. Det brugte han et par minutter på, inden 
han ilede videre. Han gik altid i sko med en lidt høj hæl og havde glimmerslips 
på. Da jeg et par uger senere mødte Daniel i elevatoren, snakkede vi om, hvad 
DepEd var for et sted. Med alvor i stemmen og bestemt udtryk i øjnene sagde 
han til mig, at han så det som sin rolle at sprede humor på DepEd. Han 
beholdte det alvorlige udtryk i øjnene i nogle sekunder uden at fortrække en 
mine. Derefter brød han ud i høj latter inde i elevatoren. På én og samme tid 
indikerede han, at det var et sisyfosarbejde at sprede humor på DepEd, og 
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samtidig viste han i praksis, hvor godt han lykkedes med det. Vi lo resten af 
vejen ned til 1. sal, og da vi gik ud af elevatoren, havde vi igen fundet en 
alvorlig mine frem. Til et møde i en undervisergruppe på et kursus, jeg fulgte, 
noterede jeg, at han var excentrisk, original og karismatisk:

”Daniel fortæller om sin kuglepen. Den har han 
købt i England i den lille by udenfor Liverpool, 
hvor Beatles er fra. Han købte også John Lennon 
shades. Han griner, mens han siger det.”
(Feltnote 18. marts 2015)

Daniel var en god kontakt, som var vellidt, og som havde fingeren på pulsen 
omkring, hvad der skete på DepEd. Gennem ham kunne jeg få en idé om, 
hvad der generelt rørte sig. Han kendte de fleste, var imødekommende og gav 
mig indtrykket af at være én, jeg gerne ville betro mig til. I mit interview med 
ham, spørger jeg ind til det at gå fra at undervise og tilrettelægge 
klasserumsundervisning til online:

“Bjarke: Have you experienced cases where you just 
can't translate either the online to offline or 
vice versa? #00:39:11-7#

Daniel: I don't think we fail, but we struggle. We 
never fail, we say "Ah, I can't." I don't like the 
idea of giving up, but I have to say everyone 
struggle. Because in the past we did it in one 
mode, now we have to do it in two. So our brain 
has two functions. Haha.”  #00:39:36-0#

Først og fremmest er det værd at bemærke, at jeg spørger ind til ”you”, men 
han svarer på vegne af et kollektivt ”we”. Det underbygger, at han ser 
underviserne som et kollektiv, et skæbnefællesskab, og, at han selv er en del 
af dette. I forhold til mesterautoritet er det mest påfaldende, at han snakker om 
en kamp og muligheden for at tabe eller give op: ”I don't like the idea of giving 
up, but I have to say everyone struggle.” Daniel giver udtryk for en indirekte 
autoritetskonflikt, hvor der på den ene side står et underviserkollektiv, på den 
anden side implementeringen af Flexi og dets repræsentanter, supporterne.

En talemåde lyder ”hvo intet vover, intet vinder”. Når det kommer til forholdet 
mellem online education og autoritet, viser talemådens rigtighed sig, men ofte 
ved dens negation. Hvor der voves, tabes der potentielt også. Dette afsnit vil 
tage fat i det risikobetonede aspekt af online education, som Daniel 
fremhæver. Jeg vil pege på, at netop risiko og vovemod er forbundet med en 
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miskendelse af mesteren som autoritetstype. Jeg tager udgangspunkt i to 
empiriske nedslag.

Gennem supporternes udlægning, argumenterer jeg for, at underviserne 
sjældent vover noget, når det kommer til teknologi. Dette har en miskendende 
effekt på deres autoritet. Dernæst laver jeg et nedslag, hvor Kirsten kaster sig 
ud i Adobe Connect for første gang med miskendelse til følge, fordi hun mister 
herredømmet over teknologien. Den primære måde, dette sker på i praksis er 
gennem det, jeg kalder en fejlslået kropsliggørelse af teknologien, en 
amputation, med reference til postfænomenologiens begreb om embodiment 
relations. Amputation skal altså, ligesom embodiment, forstås konkret og 
kropsligt således, at teknologien hæmmer undervisernes kropslige formåen 
gennem fejlagtig brug af webcam og headset.

Mesterens særkende eller kvalitet er netop villighed til at løbe en risiko. 
Mesterens autoritet forudsætter, jf. Kojève, en slave, der anerkender mesteren 
som sin overlegne:

”But the future Master endures the trial of Struggle and Risk, 
while the future Slave fails to control his (animal) fear of death. 
He thus surrenders, recognizes his defeat, recognizes the 
superiority of the victor and subjugates himself as a Slave to his 
Master.” (2014, p. 17)

Kojèves figur er pakket ind i en dramatisk fortælling om en kamp om 
anerkendelse mellem to ligebyrdige parter, hvor den, der ender som slave, gør 
dette, fordi vedkommende slutteligt overgiver sig grundet en dyrisk frygt for 
døden. Jeg mener ikke, at disse formuleringer skal tages bogstaveligt – at der 
skulle være tale om en kamp og frygt for døden. I stedet er der tale om en 
figur, der kan lægges til grund for at identificere forekomster af autoritet, ved at 
kigge efter empiriske tegn på vovemod og risiko. Med andre ord, er mesterens 
autoritet betinget af vedkommendes villighed til at gå et skridt længere og 
derved vove sig selv. 

Samme dag som jeg skulle interviewe Clara, havde vi forinden holdt 
tirsdagsmøde på supportholdet. Her snakkede vi om det fænomen, som 
supporterne i spøg havde navngivet ”security blanket syndrome”. Jeg spurgte 
Clara ind til, hvad det dækkede over:

”Bjarke: What was it about the security blanket 
syndrome? #00:22:17-0# 
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Clara: Haha. Again, it's a confidence thing about 
the fear of making a mistake, they [the teachers] 
don't know how to fix. So, as opposed to make that 
mistake, even if they do know sort of how to do 
it, a lot of them expose themselves to potential 
risk. They would rather have somebody to sit with 
them, and then they know it can't go wrong. Or, if 
it does go wrong, then they have someone to blame: 
"It's not me and my wisdom".” #00:22:47-9# 

I forlængelse af Daniels citat ovenfor knytter der sig en klar semantik til 
teknologien: Frygt, betroelse, fejltagelser, risiko, bebrejdelse.

Steinar Kvale (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 226) sondrer mellem, hvordan 
informanters udsagn om og fortolkninger af egen kultur og livsverden kan 
behandles analytisk. På den ene side kan man dekonstruere deres udsagn, og 
fortolke det som udtryk for noget andet end det, der står. På den anden side 
kan man lave en såkaldt manifest fortolkning, hvor man som forsker har en 
fortolkning af praksis, der er tilnærmelsesvist ens med den, informanterne selv 
giver udtryk for. Jeg tilstræber i analysen her at dekonstruere informanternes 
udsagn. Med Claras udlægning af oplevelsen af episoder, der danner 
udgangspunkt for deres selvopfundne diagnose – ”security blanket syndrome” 
– vælger jeg imidlertid at lade hendes fortolkning af praksis være identisk med 
min egen. Den semantik, der knytter sig til citatet reflekterer det forhold, at 
underviserne langt hen ad vejen følte sig utrygge og til tider også truet af 
teknologien. Det stillede supporten i en særegen position, fordi de derfor ofte 
blev dem, der måtte assistere, hvis ikke ligefrem gennemføre, forskellige 
handlinger, der indebar teknologien. Denne utryghed kommer i særdeleshed til 
udtryk i mine observationer, men det var sjældent en utryghed, der blev 
eksplicit artikuleret: Få sagde, ”det her er jeg utryg ved”, men i stedet havde 
underviserne strategier for at håndtere de elementer af teknologien, der gjorde 
dem utrygge.

I metodeafsnittet beskrev jeg, hvordan jeg gradvist antog karakter af også at 
være en supporter eller hjælpende hånd for underviserne. Der viste sig et klart 
mønster. Når jeg deltog i undervisningen eller sparede på deres forberedelser 
med dem, var det klart, at der opstod en ansvarsfordeling således, at de tog sig 
af at levere det faglige indhold, og jeg tog mig af teknologien. Især gjorde 
Daniel hyppigt brug af mit tilstedevær i sin undervisning. Han nød ikke at skulle 
kere sig om teknikken. En af undervisningsgangene ville han vise de 
studerende, hvordan de søgte i videnskabelige databaser. Han spurgte mig 
inden, om ikke jeg ville hjælpe ham. Det sagde jeg ja til.
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Vi mødtes på hans kontor, og han fortalte mig om, hvad han tænkte, der skulle 
foregå, mens vi sad foran hans computer. Alt i mens han fortalte, klikkede han 
selv rundt på universitetsbibliotekets hjemmeside for at finde frem til de 
databaser, han ville vise de studerende. Det tog lang tid, for det var svært for 
ham at snakke samtidig med, at han skulle klikke. Han fortalte mig, hvad det 
var, jeg skulle gøre og vise de studerende. Så kunne jeg nemlig stå for 
teknikken, mens han fortalte om, hvorfor og hvad, der foregik. Gennem den lille 
mesterlæresekvens blev det klart for mig, hvor svært det var for Daniel at 
skulle fortælle om litteratursøgning og styre teknologien samtidigt. Årsagen til, 
han involverede mig var, at han med min hjælp kunne komme udover den 
kognitive begrænsning, teknologien udgjorde for ham. Den utryghed, der var 
forbundet med at skulle håndtere teknologien og de studerende samtidig, 
udtrykte han indirekte gennem sine handlinger. I det efterfølgende interview 
spørger jeg ind til episoden:

“Bjarke: So, if we turn to more concrete examples 
of what I've seen and done together with you. I 
guess you remember the database search experiment, 
where I - #00:18:00-0#

Daniel: Yeah, we did that together. It was just 
exciting. And we discovered that five times we 
look, five different sets of results.  #00:18:07-
5#

Bjarke: What do you think the difference is 
between having me, who can give a helping hand, 
and not having? Or, let me put in another way. How 
would you have done it, if I wasn't there? 
#00:18:22-8#

Daniel: I think I could still do it. But with you, 
I have a little more space. I like to use the word 
space a lot. To operate. Like, when you touch on 
the mouse I can talk, I can say one more or two 
more sentences. #00:18:36-9#

Bjarke: So you feel like you're talking to the 
technology, or? #00:18:36-8#

Daniel: Yeah, so you give me more space to help 
people. A little more space. If you're coming, 
you're the third hand or the third arm that I 
have. So I can do more work with you. But without 
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you, yeah. I can still do it. But its not the 
best. Yeah.” #00:18:56-7#

Daniel giver på intet tidspunkt udtryk for selv at være decideret utryg. Han 
siger, at mit tilstedevær som den tredje arm giver ham et ”space to operate”. 
Jeg bliver en forlængelse af hans krop. Et ekstra lem han kan bruge. Samtidig 
kan det forstås således, at teknologien, i fald han selv skulle gennemføre 
seancen uden mig, havde indskrænket hans manøvreringsrum. Det vil sige, at 
forudsætningen for, at teknologien fungerer som kropsforlængelse, er, at hans 
forhold til den er medieret gennem mig. Daniels bestræbelse på at bruge mig i 
undervisningen til at håndtere teknologien ser jeg som udtryk for det, han selv 
siger ovenfor på vegne af undervisergruppen: De kæmper for ikke at fejle eller 
tabe. En måde at undgå et nederlag på er at distribuere ansvaret for at røre 
ved teknologien til for eksempel mig. Det er dette fænomen, Clara også kalder 
”security blanket syndrome” blandt underviserne, der bunder i en frygt for at 
fejle.

Ses denne tilbøjelighed i en autoritetsoptik reflekterer den også fraværet af en 
risikovillighed. Underviserne udvikler strategier for ikke at vove sig ud i et felt, 
hvor de antager, at der er sandsynlighed for, at de fejler. På trods af 
teknologiens principielle tilstedevær – Flexi var et vilkår – tilstræbte de at 
skubbe teknologien i baggrunden. Det var sjældent en artikuleret strategi, men 
skete som oftest ad hoc. Som da Daniel får det påfund, at han kan bruge mig til 
at gennemføre databasesøgningen, så han selv bare kan snakke til de 
studerende. Jeg vil argumentere for, at teknologien, når han ikke kan tæmme 
den, også afstedkommer en miskendelse af hans mesterautoritet. Der er en 
kamp, han ikke tager. Og når han gør, er det med overvejende risiko for at fejle 
ved at komme til at kere sig mere om at klikke med musen end at formidle, 
hvorfor han klikker, hvor han gør. 

I citatet ovenfor nævner Daniel det bemærkelsesværdige forhold, at de fem 
søgeresultater, vi fik i undervisningen sammen med de studerende, afveg fra 
de fem søgninger, vi havde lavet på hans kontor. Daniel bebrejdede 
teknologien for at være upålidelig. Min udlægning er en anden. Jeg kunne se, 
at Daniel ikke bad mig om at gennemføre søgningen på samme måde i 
undervisningen, som han selv havde gjort og vist mig på kontoret. Det var 
denne diskrepans i forespørgsler til søgemaskinen, der også afstedkom 
forskelligheden i resultater. Imidlertid brød jeg mig ikke om at afbryde Daniel i 
undervisningen og gøre ham opmærksom på hans inkonsistente søgestrategi, 
for han havde selv lige fortalt de studerende, hvor vigtigt det er at være 
systematisk i sine søgninger. I stedet gjorde han det til en pointe, at 
teknologien til tider var upålidelig. Empirisk er der altså det paradoks, at han 
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gør sin egen manglende mestring af teknologien til afsæt for at hæve sig op, 
og fælde dom over teknologien som upålidelig.

Gør vi et kort stop her, er det dog værd at relatere Daniels handlinger til det, vi 
ovenfor har beskrevet som projektering af handlinger. Altså fx når en 
underviser vælger at agere på en særegen måde med teknologien, fordi det 
synes at bidrage til at indfri nogle pædagogiske mål. Går vi til Daniels strategier 
med at bruge mig, kan de derfor også ses som udtryk for en anerkendelse af 
lederautoritet, fordi han netop træffer strategiske valg med henblik på at indfri 
sine pædagogiske mål. Når jeg alligevel gør dette empiriske scenarie til et 
spørgsmål om miskendelse af mesterautoritet, er det fordi lederanerkendelse 
finder sted gennem undgåelse af teknologien.

Underviserne føler altså en generel utryghed, der medfører at supporterne må 
arbejde med et ”security blanket” hele tiden. For supporterne antager denne 
utryghed nærmest en patologisk karakter: Et ”syndrom” blandt underviserne. 
Der er altså tale om en generel tilbøjelighed til at undgå møder med 
teknologien, der kan medføre en konflikt og afledt deraf også et potentielt 
nederlag. Imidlertid medfører dette også en miskendelse af autoritet, fordi det 
netop er ved at vinde møder med teknologierne, at mesterautoritet 
anerkendes. Det er ikke ved strategisk at omgå eller ignorere dem. Ligesom 
Hazel havde en tilbøjelighed til at dømme teknologien ”überhaupt”, er der også 
en tendens til, at underviserne som udgangspunkt prøver at ignorere den 
overhovedet. I det følgende afsnit argumenterer jeg for, at det ikke kun er den 
generelle manglende risikovillighed, der medfører miskendelse. Også når 
underviserne endelig tager en chance ved at bruge teknologien, er det ikke 
ensbetydende med en sejr. 

“I guess she can't hear me”
I foregående afsnit om diplomati analyserede jeg, hvordan Kirsten havde en 
tilbøjelighed til at lade teknologien stjæle sin opmærksomhed som følge af en 
ikke-diplomatisk indstilling. I dette afsnit vender jeg tilbage til hendes 
undervisning, og laver et andet empirisk nedslag. Med reference til hendes 
eget udsagn, var hun som udgangspunkt meget nysgerrig på den nye 
teknologi. Det kom også til udtryk i praksis, da hun, i forbindelse sit kursus’ 
afsluttende uger, valgte at forsøge sig med Adobe Connect og det virtuelle 
klasserum, som hun hidtil ikke havde brugt i forbindelse med sin online 
undervisning. Undervisningen havde indtil da kun fundet sted gennem chat og 
posts i diskussionsfora i Moodle. 

Kirsten havde gjort sig nogle overvejelser op til den dag, hun ville prøve Adobe 
Connect med de studerende. For det første yndede hun at arbejde på sin egen 
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private computer. Da hun ikke var fastansat, fik hun nemlig ikke tildelt samme 
hardwareløsninger som de øvrige ansatte. Det betød også, at hun havde flere 
udvekslinger med supportholdet om, hvorvidt hun kunne få USB-headset og 
webcam udleveret. De endte med ikke at udlevere udstyr til hende. I 
forlængelse af forrige kapitel om dømmekraft, og hvordan supporterne i 
baggrunden gør teknologi tilgængelig, er der her et eksempel på, hvordan de 
også gør teknologien utilgængelig ved ikke at udlevere udstyret. Denne 
utilgængeliggørelse medfører en autoritetsmiskendelse af Kirsten. Det endte 
med, at hun kun brugte sit private udstyr til undervisningen. Hendes 
ræsonnement var, at det var for stort et besvær at få tildelt udstyr af DepEd, og 
hun var i øvrigt bekendt med sin egen computer og hovedtelefoner. Derved var 
risikoen, lød hendes egen tekniske analyse, også reduceret til primært at 
handle om, hvorvidt hun kunne få Adobe Connect til at fungere. Ved sin 
henvendelse til supporten havde hun fået en lynintroduktion til Adobe Connect. 
Dagen efter, hun havde fået introduktionen, sad jeg sammen med supporterne, 
Rasmus og Maxwell. De udtrykte, at de gerne ville have klædt hende bedre på 
til at undervise de studerende gennem Adobe Connect. De mente ikke, at hun 
var helt klar endnu. Det var af denne årsag, kombineret med hendes løse 
ansættelsesforhold, de ikke havde givet hende udstyr. De udøvede med andre 
ord en dømmekraft, der på den ene side anerkendte Kirstens engagement, 
men vurderede, at hun ikke var godt nok klædt på endnu. Kirstens 
risikovillighed fejlede imidlertid intet, og hun kastede sig derfor alligevel ud i at 
forsøge sig med en session med de studerende. 

Jeg kom over til Kirsten en halv time før, hun har bedt de studerende møde op 
i det online rum i Adobe Connect. Vi løb sessionen og teknikken igennem 
sammen. Hun udtrykte, at det var dejligt at have en at vende det sammen med. 
Hun sad ved sin computer. Jeg sad ved siden af. Jeg fik indtryk af, at hun ikke 
var ekspert i Adobe Connect, men alligevel formåede hun at navigere rundt 
efter et par vildfarne klik. Det var mit indtryk, både fordi hun undervejs sagde, 
hvad hun ville gøre, og jeg vidste derfor, pga. mit eget kendskab til softwaren, 
at hun klikkede de gale steder. Andre gange fordi hun selv erkendte, at det hun 
gjorde ikke ledte til det, hun ønskede. Det lykkedes fx ikke for hende at 
arrangere sine slideshows med et ”welcome”, så det var det første de 
studerende ville se, når de kom ind i rummet. 

I løbet af den halve time, vi brugte på kontoret inden sessionen startede, følte 
jeg en ambivalens: Når hun gjorde noget, der var åbenlyst teknisk forkert, var 
jeg i tvivl om, hvorvidt jeg skulle rette hende. Fx som da hun ville tænde sit 
webcam uden at have valgt det fra oversigten i indstillinger først. Flere gange 
gjorde jeg det, men der var også gange jeg undlod, og i stedet lod det fremstå 
som om, jeg delte hendes undren over, hvordan man mon løste det 
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forhåndenværende tekniske problem. Min oplevelse var den samme som med 
Daniel. Det var oplevelsen af, at på trods af at jeg vidste, at de teknisk set 
agerede forkert i forhold til, hvad de ønskede, var det svært at intervenere for 
at korrigere dem. Det blev udtalt, da online sessionen med Kirsten først 
startede. Her følger et udskrift af Kirstens og min samtale, mens vi sidder på 
kontoret sammen fra sessionens start samt de første seks minutter af 
sessionen, hvor Kirsten med tiltagende desperation prøvede at få hul igennem 
til de studerende i Adobe Connect:  

“Kirsten: Hello? #00:02:13-0#

Hello? #00:02:42-6#

Can you hear me? #00:02:46-0#

Bjarke: This is really weird, because. #00:03:30-
8#

Kirsten: Ah, yes. Can you see me? Yes. Ok. Can you 
hear me? #00:03:42-3#

Ok, can you start talking then? #00:03:54-2#

Can you say something? #00:04:05-2#

Bjarke: If you click here, you can allow them to 
talk [hvisken] #00:04:04-1#

Kirsten: Ah, enable microphone. Oh, thank you. 
#00:04:14-3#

Ah. Are you Eric? #00:04:49-7#

Bjarke: I am in a different room with six other 
students. Adam is one of yours, right? #00:04:56-
5#

Kirsten: Yes, I can't see him. #00:04:59-4#

Bjarke: He is here, on my screen. But I cannot see 
you. #00:05:04-7#

Kirsten: He is not on my screen. #00:05:09-0# 

Kirsten: Hello, hello, hello. #00:05:30-3#
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Can you hear me? #00:05:36-9#

I guess he can't hear me. #00:05:50-4#

I checked everything beforehand. Can anyone hear 
me now? #00:06:04-8#

Ok, I might.  #00:06:34-5#

You can switch on your video just for a couple of 
minutes. #00:06:45-8#

Now, can you talk? #00:07:04-2#

I can't hear anything. #00:07:13-9#

Bjarke: Have they enabled their microphone? You 
have to ask them to activate it.”

Som uddraget reflekterer, gik tiden fortrinsvist med, at Kirsten prøvede at få lyd 
og video til at virke. Det fortsatte som ovenfor i flere minutter efterfølgende, 
hvor Kirsten ikke formåede at få teknikken til at virke på en måde, hvor hende 
og de studerende kunne høre og se hinanden. Efter tyve minutter påbegyndte 
hun det faglige indhold på trods, og det blev derfor en monologisk udlægning af 
tekster fra læseplanen. Kirsten var kontinuerligt i tvivl om, hvorvidt nogen 
kunne høre hende. Norm Friesen har i en fænomenologisk analyse af video-
konferenceteknologi (lig Adobe Connect) konkluderet:

”Instead, the means by which we are present and absent to 
ourselves and to others are both augmented and distorted, 
amplified and attenuated.” (Friesen, 2014, p. 28)

På den ene side er Kirstens adfærd udtryk for den ultimative risikovillighed. 
Samtidig er der også tale om et nederlag, for så vidt hun på ingen måde 
formåede at indfri de mål, hun havde sat sig for, som var at afvikle en Question 
and Answer (Q&A)-session med de studerende. Med Friesens ord, bliver hun 
augmented, distorted, amplified og attenutated. Dette kropslige engagement 
kan vi kvalificere analytisk.

Indtil videre har vi ikke berørt, hvordan teknologien medierer mesterautoritet. I 
episoden fra Kirstens kontor er det meget tydeligt, hvad der også – mere 
diskret – var på spil, da Daniel brugte mig i sin undervisning: Nemlig en 
embodiment relation. Daniel tilføjede mig som et ekstra kropsligt ”lem” til at 
styre teknologien, således han blot kunne snakke til den, og så gjorde den 
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(dvs. jeg), som han bad (fordi jeg omsatte hans kommandoer gennem mus og 
tastatur). Således forskød han relationen til søgemaskinen fra at være optisk 
(skærmen) og kropsligt sensorisk (klikke med mus og taste på tastatur) til at 
være eksklusivt auditiv: Han kunne blot tale til teknologien gennem mig. 
Embodiment-begrebets analytiske særkende er, at det tildeler opmærksomhed 
til, hvordan teknologien medierer verden for mennesket ved at forstærke eller 
svække de kropslige sanser. Ihde skriver med telefonen som eksempel: 

”The telephone in use falls into an auditory embodiment relation. 
If the technology is good, I hear you through the telephone and 
the apparatus “withdraws” into the enabling background: (I-
telephone)-you.” (1990, p. 78).

I uddraget fra de første seks minutter af sessionen ovenfor, fremgår det meget 
klart, at der er to forhold, der dominerer: At få lyd og kamera til at virke. Da 
Kirsten kaster sig ud i det virtuelle klasserum i Adobe Connect, er det pludseligt 
en anden relationsform, der bliver dominerende, nemlig den kropsligt 
sensoriske, hvor lyd og billede er alfa og omega for undervisningen. Når Ihde 
ovenfor skriver, at teknologien tilbagetrækker - withdraws – i en succesfuld 
embodiment relation, kan vi vende denne logik om for at forstå, hvorfor 
Kirstens risikovillighed i dette øjeblik netop afstedkommer en miskendelse af 
autoritet. Forholdet er nemlig, at teknologien ikke trækker sig tilbage, men 
tværtimod umuliggør kommunikationen med studerende som sådan, fordi der 
ikke kan oprettes forbindelse på tilfredsstillende vis. På den måde fungerer 
teknologierne her som en amputation af undervisernes kropslige rækkevidde, 
og dermed også som en miskendelse af deres mesterautoritet, fordi de netop – 
som fysisk ukampdygtige – ikke kan vinde kampen med teknologien. Det, de 
vover, taber de også. Næste kapitel vil dog vise, er det ikke altid er tilfældet. 
Vovemod indbefatter også chancen for at vinde, og i modsætning til de to 
tidligere analyser af anerkendelse, er det ikke supporten, men fortrinsvist 
underviserne, der anerkendes for mesterautoritet.
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Teknologisk anerkendelse: De fysiske rammer som 
kropsforlængelse

“Rather as seeing them as challenges, we see them as opportunities”
I metodeafsnittet skrev jeg om, hvordan min positionering i felten gradvist 
forskød sig. For supporterne blev jeg en underviser, de kunne spare med, og 
for de egentlige undervisere blev jeg en supporter, de kunne spørge til råds. 
Disse positioner gav mig det privilegie selv at prøve kræfter med nogle af de 
praksisser, jeg analyserer. Jeg kunne således opleve, hvordan teknologien 
anerkender og miskender autoritet hos både undervisere og supportere. 
Enkelte empiriske episoder var særligt udslagsgivende, fordi de lod mig forstå 
fra et førstepersons perspektiv, hvad det var for situationer både supportere og 
undervisere står i. I den forbindelse var det et metodisk privilegie, at DepEd 
også var en afdeling for uddannelsesforskning, fordi det gjorde det muligt at 
entrere i det faglige miljø også. 

Et af kurserne, jeg fulgte, havde til formål at introducere studerende til 
forskningsmetoder. Daniel spurgte mig, om ikke jeg havde lyst til at deltage og 
lave en videopræsentation om mit projekt til de studerende, så det kunne 
fungere som en case i hans undervisning. Tilbuddet gav mig mulighed for selv 
at træde ind i rollen som underviser på DepEd for en bemærkning. Jeg lavede 
en ni minutter lang præsentationsvideo, som Daniel delte og diskuterede med 
de studerende. 

Figur 17 Screen dump af min præsentationsvideo, der indgik i undervisningen, 15. april 2015.

Oplevelsen med at tilrettelægge, filme og dele videoen lærte mig, at vovemod 
og risikovillighed er centrale aspekter af det at være underviser. Det blev mit 
klare indtryk, at teknologien forstærker elementet af risiko og det at vove, fordi 
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man træder ind i en kontekst med flere ubekendte end i det fysiske rum. 
Usikkerhedsmomenterne er fx, om studerende ser det, man laver? Hvordan 
reagerer de? Er det, jeg siger forståeligt og meningsfyldt for dem? I den 
konkret situation tænkte jeg på, om min håndskrift underbyggede, at det var 
personligt eller var den etosforvrængende, fordi den er grim? Skulle jeg have et 
videobillede af mig selv eller blot en tavle, mens jeg snakkede? Spørgsmål, der 
selvfølgelig i varierende grad kan gøre sig gældende i et fysisk rum med 
synkron interaktion, men som radikaliseres i denne kontekst, fordi man ingen 
umiddelbar respons får. Man kigger blot ind i webcameraets øje i håb om, at 
studerende vil opleve det som ”øjenkontakt”. Som Daniel også selv sagde: 

“Daniel: Even if I crack a joke online, there's no 
"Haha". On the screen. There's no smile. They 
don't laugh and they don't smile.” #00:51:01-5#.

Efter selv at have prøvet kræfter med online education-formatet på lige vilkår 
med de undervisere jeg fulgte, begyndte jeg at bemærke, hvordan de også 
tematiserede undervisningen som et sats, en risiko, en chance og forsøg. I 
interviewet med Jessica og Mathilda, som underviste online sammen, sagde 
de:

“Jessica: From the beginning I think, in every 
session we've done, we've modelled that and said 
"we're having a go, but don't know if its gonna 
work, but we're gonna try. Then let’s talk about 
it, if it doesn't work."  #00:10:24-1#

Jessicas udsagn er her møntet på de online sessioner, hun og kollegaen, 
Mathilda, kaldte ”Live!”. De blev holdt hver mandag først på aftenen i deres 
fælles kursus, der handlede om naturfag. Hun giver i citatet udtryk for, at de 
forud for hver gang, som udgangspunkt havde en usikkerhed om, hvad der ville 
ske og hvordan det ville gå. De oplevede, at online formatet i højere grad var 
utilregneligt, og at dette var et vilkår. De kunne forsøge at planlægge sig ud af 
det, men de var som udgangspunkt indforstået med, at der nemt kunne ske 
uforudsigelige ting, som de ikke ville være herrer over. Disse ting kunne dels 
antage en pædagogisk karakter i form af faglige ekskurser. Dette var de stærkt 
erfarne udi. Dels kunne risikoen bestå i uregerlig teknologi, som fra deres 
perspektiv var, når teknologien gjorde ting, hvis årsag de ikke kunne 
bestemme.

Et tilbagevendende eksempel på et risikomoment var, hvad Jessica og 
Mathilda selv benævnte ”angry birds”-lyde. Referencen til det udbredte appspil 
bestod i, at når man i spillet kaster fugle mod nogle æg, siger fuglene en 
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hvinende lyd. Dette havde de begge spillet sammen med deres børn. Denne 
lyd mindede Mathilda og Jessica om den, der opstod, når mikrofonerne i online 
sessionerne gik i rundhyl. Her et uddrag fra mine observationer under 
afviklingen af live-undervisning på Jessicas kontor:

”Ingen lyd. Der er problemer. Hvis computer 
kommer hylelyden ud af? Problemet løses spontant 
og Jessica spørger [de studerende] om, hvordan 
det går [med at svare på spørgsmålene]. Mathilda 
og Jessica kæmper med grænsen mellem teknik og 
undervisning. De spørger om faglige ting, mens 
der kæmpes med teknologien. 

Ny hylelyd. Mathilda siger “Angry birds - uh” 
mens hun griner. Hun fortsætter: “technology 
seems tricky tonight”. Hun skriver noget ned på 
papir og viser. Jessica nikker hurtigt tilbage, 
mens hun går ind i ny gruppe [og spørger, hvordan 
det går med arbejdet]. Hylelyden går væk igen.” 
(Feltnote 11. maj 2015)

Ved at associere den forstyrrende hylelyd med noget morsomt, gjorde de noget 
fremmed, kaotisk og forstyrrende, hylelydene, til noget bekendt og ”nuttet”. 
Grafikken i Angry Birds-spillet, de brugte som reference, trækker i høj grad på 
en ”cute” og sjov verden. De gjorde det udefrakommende til en integreret del af 
deres praksis, og opfandt et eget sprog for det. Det samme afspejlede sig i det 
forhold, at den teknologi de brugte, var Adobe Connect. Rasmus og resten af 
supportholdet kaldte det Virtual Classroom, når de præsentere det i kurser. 
Mathilda og Jessica havde selv døbt deres undervisning ”Live!”-sessioner. 
Altså skabte de et personligt vokabular for, hvad de foretog sig: Det var ikke 
Adobe Connect, som producenten kalder det. Det var ikke Virtual Classroom, 
som supportholdet kaldte det. Det var deres egne sessioner, der blev sendt 
”Live!”.

Den fysiske opsætning for sessionerne var, at Jessica, Mathilda og jeg sad 
sammen på Jessicas kontor i et lænestols- og sofaarrangement. Det betød, at 
de sammen kunne kommunikere uden om de studerende. Både med små 
sedler, de viste hinanden og når mikrofonerne var slået fra, kunne de også 
snakke sammen. Sekvensen ovenfor skildrer, hvordan der foregår tre ting 
parallelt: Dels at Jessica og Mathilda skiftevis går ind i studerendes virtuelle 
grupperum for at høre, hvordan det går med arbejdet, dels at de har problemer 
med at få lyden til at fungere, uden der går ”angry birds” i den, og sidst at de 
kommunikerer om teknikken i det fysiske rum, uden de studerende kan høre 
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det. Der er altså tale om tre parallelt forekommende 
opmærksomhedskrævende situationer: Teknikken, det fysiske rum og de 
online grupperum. 

Det er episoder som denne, der gør online education til noget risikobetonet og 
vovet. Jeg vil i det følgende analysere, hvordan der er tale om, at teknologien i 
dette tilfælde anerkender underviserne som autoritet. Først må vi spørge os 
selv, hvilken type af autoritet, der er på spil i en sekvens som denne? Det 
afhænger af den analytiske vinkel vi ser episoden fra. Fokuserer vi på 
relationen mellem Jessica, Mathilda og de studerende og kursets faglige 
indhold, vil analysen pege i retning af en lederautoritet, idet deres opgave 
består i at vise hvad, der er vigtigt. I den udstrækning, undervisningen handler 
om at sætte de studerende ind i en akademisk tradition omkring naturfag, kan 
det også knytte an til en faderautoritet. Imidlertid vil jeg lægge det analytiske 
snit andetsteds, nemlig ved at fokusere på relationen mellem Jessica, Mathilda 
og teknologien. 

I dette perspektiv bliver der ikke tale om en leder eller faderautoritet, men om 
en mesterautoritet. Det er fordi teknologien udfordrer dem. En udfordring kan 
dels forstås som noget, der forekommer svært, men også som noget, der 
opfordrer til duel. Teknologien adresserer Jessica og Mathilda med en 
forespørgsel: Kan I tæmme mig? Kojeve uddyber om mesterautoriteten:

“the Slave consciously and voluntarily renounces the opportunity 
he has of reacting against the action of the Master; he does so 
because he knows that this reaction puts his life at risk and 
because he does not want to accept this risk.” (2014, pp. 17-18)

Lad os her genkalde de overvejelser, jeg præsenterede i teoriafsnittet om 
relationen mellem Kojèves hegeliansk-inspirerede brug af mester-slave figuren 
og den rolle, teknologien spiller som medierende artefakt mellem menneske og 
verden. Pointen er netop, at disse to begreber, slavens anerkendelse af 
mesteren og teknologiens mediering er, om ikke identiske, så sammenlignelige 
idet de begge formgiver eller konstituerer den måde, mesteren eller mennesket 
oplever verden på. Mesterautoriteten er karakteriseret ved at løbe risici eller 
besidder vovemod. Mesteren bliver mester for så vidt, at hun vinder over 
nogen, der anerkender hende som vinder. Denne pointe er essentiel i forhold til 
uddannelse, da risikomomenter er et væsenstræk ved uddannelse som sådan. 
Om risikoen som vilkår ved uddannelse siger uddannelsesfilosoffen Gert 
Biesta i sin bog The Beautiful Risk of Education:
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“We should embrace this risk and see it as something positive 
that properly belongs to all education worthy of the name.” 
(2015a, p. xi)

I den optik er risici ikke et fænomen, hvis forekomster man skal søge at 
reducere eller kontrollere, men snarere omfavne. Jessica og Mathildas tilgang 
til online education inkarnerer også dette standpunkt. De er udfordrede af 
teknologien, og det er den, de skal overvinde for ikke, at den skal løbe med 
undervisningen og i værst tænkelige, hypotetiske scenarie, obstruere den, som 
tilfældet var for Kirsten. Teknologien kan altså enten anerkende eller miskende 
mesterautoritet ved at kapre det, underviseren retter sin opmærksomhed mod, 
eller det der i postfænomenologien kaldes field of awareness (Rosenberger & 
Verbeek, 2015, p. 23). Bliver det teknologien frem for undervisningen, der 
stjæler opmærksomheden, miskendes mesterautoriteten. Det springende punkt 
for at identificere empiriske scenarier, hvor dette er på spil, er at være på udkig 
efter risikobetonede handlinger eller vovede valg. Det er en vigtig pointe i 
forhold relationen mellem pædagogik og teknologi, fordi dette begrebsapparat 
netop peger på, at der er noget på spil. Online education – og teknologi i 
uddannelse i det hele taget – har ikke kun har potentiale til at lykkes, men også 
at mislykkes. Man kan med andre ord godt tabe kampen til teknologien, og 
dette sker, når det bliver den, der løber med opmærksomheden i stedet for et 
egentligt pædagogisk mål.

At teknologien for Jessica og Mathildas vedkommendes havde en 
autoritetsanerkendende effekt, skyldes, at de mestrede den. Ikke ved at 
fravælge den, men ved at håndtere måden, den udfordrede dem på, på en 
refleksiv og overbærende måde. Denne holdning til teknologien blev reflekteret 
allerede i kursets indledning, hvor Mathilda havde lagt en video ud til de 
studerende, hvor hun sagde følgende:

“Developing this whole unit in an online 
environment is gonna create lots of challenges, I 
guess. But also, rather as seeing them as 
challenges, we see them as opportunities and 
possibilities, and I am sure that together we can 
all make sure that these opportunities become 
learning experiences.”
(Post til studerende 30. marts 2015)

Forskydningen i at tænke teknologien som en udfordring til i stedet at 
konceptualisere den som en mulighed – også i fald det går galt – stod centralt i 
deres tilgang til opgaven. Det vigtige er imidlertid ikke (kun) at de sagde 
”teknologien er ikke en udfordring, men en mulighed”, men at de også 
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handlede derefter.  Når de oplevede den utryg- og uvished, der var forbundet 
med den online form, som jeg også selv oplevede jf. betragtningen ovenfor, var 
det ikke anledning til at stoppe eller drosle ned. I stedet så de teknologiens 
uforudsigeligheder som anledning til at spørge ind til værdien af de faglige og 
pædagogiske mål, de havde. Udfordringerne blev til muligheder gennem en 
kontinuerlig refleksion og overbærenhed:

“Mathilda: I am a great believer that you have to 
let the chaos of situations come out on the other 
side. And you have to believe it for yourself to 
really understand it. So, we did a lot of things 
that were time consuming and clunky. Even to a 
certain extent, when we. I say we, the collective 
we. Jessica is running the controls. But putting 
people in groups and then some, we realized some 
didn't have microphones and all that sort of 
stuff. And then two weeks after, we said it 
actually took a lot of time. And what value was 
coming out of that?” #00:30:29-3#

Anerkendelsen finder altså sted, når de som undervisere vælger deres kampe 
med teknologien med omhu og spørger ”hvor meget er der at vinde?’21. 
Dermed ikke sagt, at det ikke kan være kritisk med malfunktioniel teknologi, 
men det er det pædagogiske mål der for Jessica og Mathilda afgør, hvor kritisk 
(i betydningen meningsfuld og vigtig) teknologien, fx de studerendes adgang til 
mikrofoner, er for dem. Så vidt har vi berørt, hvordan tilgangen til teknologi kan 
have en autoritetsanerkendende effekt, som i tilfældet her. Imidlertid har vi 
endnu ikke berørt nærmere, hvordan teknologien medierer på en måde, hvor 
dette er det empiriske udfald. For at besvare dette, må vi mere nøgternt forstå, 
hvad der er tale om for en teknologi. 

“If we could actually see each other, that might be really good”
Som nævnt var den konkrete softwareløsning Adobe Connect. Det er et 
værktøj til synkron online interaktion mellem flere mennesker, hvor der er 
mulighed for både webkamera og mikrofondeling, præsentationer med 
slideshows, afstem-ninger og grupperum. Når Jessica og Mathilda startede 
deres Live-sessioner, var det altid med et billede af dem selv på stor skærm, 
så de studerende tydeligt kunne se dem.

21 Samtidig ser vi her et sammenfald mellem mesteren og dommeren og diplomatens 
autoritet.
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Gennem softwarens interface konfigureres oplevelsen, de studerende har af 
hinanden i det online rum, på en særegen måde. Jeg vil argumentere for, at 
gennem Adobe Connect i Live-sessionerne konstruerer Jessica og Mathilda, 
som en ’quasi-anden’, det, postfænomenologien kalder en alterity relation. Men 
igen er dette det påfaldende, hvis vi lægger det analytiske fokus på relationen 
mellem underviser og studerende. Bibeholder vi fokus på relationen mellem 
teknologi og underviser set fra et ”bag scenen”-perspektiv, springer det frem, at 
mesterautoriteten anerkendes ikke gennem en alterity relation mellem 
studerende og teknologi, men gennem den kontekst, Jessica og Mathilda 
materielt og fysisk skabte rundt om deres ugentlige sessioner. 
Mesterautoriteten anerkendes med andre ord i høj grad gennem 
postfænomenologiens embodiment relations, altså forholdet mellem det 
kropslige tilstedevær, perception og teknologi. Som allerede nævnt, foregik 
deres live-sessioner hver mandag på Jessicas kontor sidst på eftermiddagen 
eller først på aftenen. Vi sad i hendes sofaarrangement bestående af en to-
personers sofa og en lænestol. I midten på et gulvtæppe var et lille bord med 
en dug på. Mathilda havde som regel noget sødt med, når hun kom. Vi mødtes 
fast en time tidligere for at løbe dagens session igennem. Jessica og Mathilda 
sad fast overfor hinanden, så de kunne se hinanden løbende undervejs.

Figur 18 Den fysisk opsætning under Live!-sessionerne på Jessicas kontor.

Jeg spurgte ind til, hvorfor de sad, som de gjorde:

“Mathilda: We thought, if we could actually see 
each other, that might be really good. And then of 
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course, here we just had a little table and we 
could hobble around that.” #00:47:47-9#.

Forholdet, at de tilstræbte at lave intime fysiske rammer, hvor de i høj grad 
kunne kommunikere med hinanden i stedet for at sidde hver for sig og kigge 
ind i skærmen, afspejler dels det mesterlige element: De lader ikke teknologien 
diktere omgivelserne. Kontorets intimitet, hygge og ’casualness’ – som jeg 
kalder det i mine feltnoter – influerer på deres tilgang til teknologien, men også 
på den stemning, de bringer med videre i det online rum. At de hygger sig og 
kan se hinanden, smitter af. Embodiment-aspektet af teknologisk mediering er 
netop, hvordan man kropsligt relaterer til teknologien: 

”I see not just with my eyes but with my whole body in a unified 
sensory experience of things.” (Ihde, 1990, p. 77).

Det pudsige ved dette tilfælde er, at det ikke så meget er deres kropslige 
relation til computer, webcam og Adobe Connect, der er udslagsgivende for 
anerkendelsen af deres autoritet. Det er sofaerne, gulvtæppet, slikken og 
sofabordet. Jessica og Mathilda går så at sige i et med de fysiske rammer, de 
har omgivet sig i, og dette betinger deres tilgang til og oplevelse af det online 
undervisningsformat. Forudsætningen for at hoppe ud i det ukendte er at skabe 
trygge rammer rundt om. Det karakteristiske for embodiment-teknologier er, at 
vi kropsligt-sensorisk oplever verden gennem dem. Ligesom brillerne 
konstituerer det, der, ses eller stetoskopet det der høres, udgør samlingen af 
de kontekstuelle, fysiske rammer for Live-sessionerne oplevelsen af selve 
undervisningen. Det er ikke kun de digitale teknologier (i dette tilfælde Adobe 
Connect, hovedtelefoner m.v.), men også rammerne i hvilke de tages i brug, 
som er af afgørende betydning for den måde, online education tager sig ud på 
og mere specifikt også, hvordan autoritet anerkendes. Rammerne reflekterer 
en stillingtagen til, hvilken rolle man tildeler den digitale teknologi. I disse 
”casual” rammer, bliver den digitale teknologi skubbet i baggrunden mens 
samarbejdet og pædagogikken skubbes i forgrunden. På samme måde bliver 
teknologien her en automatisk forlængelse af deres kroppe, i modsætning til 
Kirstens oplevelse. Det gælder ikke kun de digitale teknologier. Det gælder 
også hele kontorets opsætning. Det er ikke ligegyldigt, hvilke fysiske rammer, 
man lokaliserer sig i, når man tilgår det online klasserum.

Det kan synes kuriøst, at jeg – mod den tilbøjelighed, der tegner sig i de øvrige 
afsnit – fremhæver et eksempel på, hvordan teknologien anerkender 
undervisernes autoritet. Tilbøjeligheden har jo overvejende været, at 
teknologien anerkender supporterne som autoritet på bekostning af 
underviserne. Er det fordi supporterne i tilfældet med Jessica og Mathildas 
Live-sessioner ikke var opmærksomme på deres brug af teknologien, eller fordi 
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de ignorerede det? Ingenlunde. Mathilda sagde om Jessica, at ”Jessica is 
running the controls”. Jessica havde et tilbagevendende samarbejde med 
supportholdet omkring deres undervisning. Imidlertid, i modsætning til de 
ovenstående sekvenser, var supporten ikke eksplicit ledende og dømmende i 
forhold til Jessica og Mathilda. Dette var de netop ikke fordi det, Jessica og 
Mathilda gjorde, var i overensstemmelse med, hvad supportholdet så som god 
praksis med online education. Om relationen til supportholdet sagde Mathilda 
og Jessica:

“Mathilda: But often you enter them [support 
team’s office] and say "we want to do this." We 
went to them with the pedagogical things and said, 
"we wanna do this." How can we do this? And then 
they were understanding, and put forward some 
options. #01:03:15-6#

Jessica: That's true. They had the technical know 
how to help us.”  #01:03:21-0#

Det første i udsagnet, der er påfaldende, er det forhold, at Jessica og Mathilda 
fysisk opsøger supportholdet i stedet for at sende sagsforespørgsler på mail, 
som jeg tidligere har skrevet om. På den ene side forbrød de sig derved på et 
af supportholdets ledelsesprincipper, men på den anden side resulterede det i 
spontan og personlig support. Jessica berettede tilbagevendende om, at de 
havde snakket med supporten, især Rasmus, om nye ting, de kunne afprøve: 
Bryde studerende op i grupper, afspille videoer på en anden måde m.v. Det 
andet forhold, der er interessant, er, at Mathilda og Jessica tropper op og siger 
”we wanna do this”. Genkalder vi os foregående afsnit om dømmekraft, så vi, 
hvordan supportholdet ofte stillede sig kritisk overfor undervisere, der sagde 
”we wanna do this”, og begyndte at spørge ind til, hvorfor de ville gøre det. 
Med andre ord at overskride det tekniske, og træde ind i det pædagogiske ved 
at forstå, hvorfor de vil bruge en bestemt teknologi. Disse hvorfor-spørgsmål 
kom ikke på tale i supporten af Jessica og Mathilda, fordi den pædagogiske 
praksis og deres idealer i høj grad stemte overens med supportens. For det 
første var Jessica og Mathilda forsøgsvillige og havde lyst til at 
eksperimentere. For det andet kunne de godt se, at teknologien også gav dem 
nogle muligheder jf. Mathildas udsagn i velkomstvideoen. For det tredje havde 
de en pædagogisk ambition om at variere undervisningen for de studerende, 
som også supportholdet syntes var en god idé. Med andre ord havde 
supportholdet ingen grund til at intervenere i Jessica og Mathildas arbejde, 
fordi de langt hen ad vejen gjorde, som supportholdet ønskede. Dermed er den 
teknologiske anerkendelse af mesterautoritet ikke på bekostning af 
supportholdets autoritet på den måde, at Jessica og Mathilda underkender 
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deres domme og idealer. I stedet skal forholdet mellem Jessica, Mathilda og 
supportholdet ses som gensidigt anerkendende for så vidt, de begge 
underbygger hinandens intentioner sammen med teknologien.

Gennem Live-sessionerne kan vi altså sige, at der sker en indirekte 
anerkendelse af supportholdets leder- og dommerautoritet. Med indirekte er 
der her også tale om postfænomenologiens baggrundsrelationer, som Lucas 
her parafraserer: ”These invisible background technologies can be powerful in 
configuring our world in particular ways yet they escape our scrutiny.” (Lucas, 
2012). Uden at påkalde sig deres opmærksomhed, strukturerer supporten det 
teknologiske mulighedsrum for Jessica og Mathilda.

Opsummering
Dette kapitel har beskæftiget sig med mesterautoritetens vovemod. Vovemod 
er et empirisk karaktertræk, som viser sig, når underviserne betragter online 
education og dets associerede teknologier som en udfordring. Begreber som 
en kamp, usikkerhed eller det, supporterne kaldte ”secutiry blanket syndrome”, 
er alle indikationer, der peger i retning af behovet for eller manglen på 
vovemod. Noget risikabelt er på spil. Når online education er en vovet affære, 
er det fordi underviserne føler, at teknologien er forbundet med en risiko for at 
miste herredømmet over undervisningen. Det er dette jeg adresserer, når jeg i 
analysen har skrevet om, hvordan teknologien henholdsvis miskender og 
anerkender underviserne som mesterautoriteter. Dette finder sted i praksis 
ved, at teknologien enten amputerer eller forlænger undervisernes kropslige 
rækkevidde. Et succeskriterie for, om teknologien anerkender underviseren 
som autoritet, er altså, at teknologien også underbygger deres øvrige projekt 
helt konkret i den pædagogiske praksis, hvor teknologien står i et kropsligt og 
sensorisk forhold til underviserne, som vi så det med Jessica og Mathilda. De 
formåede gennem tilrettelæggelsen af deres kontor at sikre et udgangspunkt, 
der gjorde, at selv når teknologien udfordrede dem, kunne de se hinanden i 
øjnene og opretholde kontrol. Herved virkede teknologien anerkendende på 
deres projekt. I den anden ende af spektret virkede teknologien miskendende 
på Kirstens autoritet, fordi den amputerede hendes kropslige rækkevidde, fordi 
hun aldrig fik hul igennem, så hende og de studerende kunne kommunikere 
sammen. 

I kapitlet her er det blevet klart, at teknologien ikke per se anerkender 
supportere på bekostning af miskendelse af underviserne. Mønstret her er 
mere tvetydigt. I det første afsnit ser vi, hvordan support og undervisere 
konvergerer i deres ambitioner med teknologien, men at teknologien miskender 
deres risikovillighed gennem amputation af kropslig rækkevidde og handlerum. 
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På den anden side er tilfældet med Jessica og Mathilda, at de ikke kun bruger 
teknologien, som supporten ønsker, men som også på den måde stemmer 
overens med deres egne ambitioner. Her er der med andre ord tale om en total 
konvergens der resulterer i anerkendelse.



190

Kapitel 9: Faderautoritet: Omsorg og 
konservering

I dette kapitel kæder jeg Ihdes begreb om alterity relations sammen med to 
praksisser, som reflekterer, at der er tale om enten miskendelse eller 
anerkendelse af det, Kojève kalder faderautoritet. Det drejer sig om tilfælde, 
hvor underviserne ser det som en forudsætning for deres virke, at de kender til 
rammerne og derved kan få de studerende til at føle sig til rette. Jeg tager 
udgangspunkt i en forståelse af omsorg som en ”(følelse bag) kærlig, 
hensynsfuld eller omhyggelig behandling eller pleje” (DDO, 2018d). I forsøg på 
at etablere rammer for pleje og omsorg analyserer jeg, hvordan teknologien 
miskender en undervisers forsøg på at drive omsorg for sine studerende og i 
stedet ender med at ydmyge underviseren. Paradoksalt nok afstedkommer 
denne teknologiske ydmygelse af underviseren en anerkendelse af 
supporterne, da netop disse påtager sig rollen som sjælesørgere og derved 
driver omsorg for underviserne, når teknologien miskender dem. Jeg 
fremhæver eksempler på, hvordan teknologien medfører miskendelse af 
autoritet ved at underminere betingelser for at gøre ”som man plejer”. Og jeg 
analyserer eksempler på, hvordan teknologien også indtager rollen som 
studerende for undervisere, når de forelæser for computeren. Herved tillader 
og anerkender teknologien en monologisk pædagogisk form, som supporterne 
ellers tilstræber at minimere omfanget af. Gennem dette  miskender 
teknologien supporten samtidig med, at den anerkender underviserne ved at 
lade dem konservere en historisk og traditionsfyldt undervisningsform, ved at 
”bevare i uændret tilstand” (DDO, 2018c).

Teknologisk miskendelse: Når det online klasserum 
ydmyger

“Look, I don't think they see the connection”
”Auditoriet havde plads til ca. 100 mennesker. Det 
var fyldt med studerende. I bunden var et 
talerpodie i hvid glat finish, lidt stort, med 
blåhvidt lys projekteret ned på det. Jeg tænkte, 
at det har lidt religiøse undertoner med så ”ren” 
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en belysning, og samtidig virker det lidt klinisk, 
sterilt eller måske videnskabeligt? Det er lavet i 
en hvid glat finish med Springburns logo. Det er 
en fin skrift med sheriffer. Det underbygger, at 
bag denne pult taler en, der har lyset og renheden 
hos sig.”
(Feltnote 26. februar 2015)

Da jeg et år efter min hjemkomst læste ovenstående passage igennem igen, 
slog det mig, at det lyder som et uddrag af en fortælling om, hvordan 
bondestanden i middelalderen må have oplevet deres første besøg i en stor 
kirke, hvor præsten træder op på prædikestolen. Tradition og tro bygget ind i 
materiel på en sådan måde, at det hos betragteren fordrer en andægtighed og 
respekt. Passagen er et uddrag af mine noter fra DepEds ”Introduction Day”, 
hvor nye studerende blev budt velkommen og introduceret til afdelingen, og 
hvad de kunne forvente og fik fortalt, hvad der ville blive forventet af dem i 
forbindelse med deres uddannelse. Martha, som var uddannelsesleder, fortalte 
mig en af de første dage, at på trods af satsningen på online education, 
prioriterede de, at nye studerende blev budt velkommen i de fysiske rammer. 
Selvom de studerende primært ville stifte bekendtskab med undervisere og 
institution gennem skærmen, var det vigtigt for hende, at de havde en 
fornemmelse af, hvorfra det hele kom, og hvilke fysiske omgivelser, 
uddannelserne var undfanget i. Dette selvom de måske ikke ville opholde sig 
der meget i løbet af semestret. Online education udgjorde en omkalfatring af 
DepEds uddannelsespraksis, og jeg vil argumentere for at nye, digitale 
teknologiske praksisser ikke kan forstås og fortolkes uden reference til den 
tradition og kultur, det bliver udfoldet i. 

Således gjorde det sig gældende, at online blev forstået og fortolket med 
reference til face-to-face, pdf-filer med reference til bøgerne, 
diskussionsforummet på Moodle med reference til håndsoprækningen. At det 
nye blev forstået med reference til det gamle, kom til udtryk ved Introduction 
Day, hvor en af underviserne præsenterede Flexi, og den store andel online 
undervisning, det indebærer:

”Jeg hæfter mig ved et af slideshowsne, hvor der 
er to billeder: En fjer/kalligrafipen og en 
papyrusrulle på det ene foto, og på den anden side 
en animation, hvor en figur ligger foran en 
computer med et ”wifi” logo over, der nærmest 
virker lidt som tankebobler.”
(Feltnote 26. februar 2015)
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Den ceremonielle introduktion i det iscenesatte auditorium, havde et strejf af at 
man var på museum – en ”sådan gjorde vi engang”-stemning. Engang brugte 
vi kaligrafipien, nu bruger vi wifi. Disse referencer, nogle gange mere eksplicitte 
end andre, refererer til en partikulær form for autoritet, nemlig faderautoriteten 
hvis karakteristikum er, at den refererer til fortiden og historien.

Jeg vil i dette afsnit argumentere for, at teknologien medfører en miskendelse 
af faderautoritet. Dette argument er i sig selv ikke radikalt. Det er især 
faderautoritet, patriarkatet og idéen om et naturgivet (undertrykkende) hierarki, 
som den vestlige verdens anti-autoritære og frigørende pædagogiske projekt 
har været rettet mod at gøre op med forgangne 60 år (jf. kortlægningen af 
underviserfigurens fald). Denne udvikling har med Kojèves ord ført til en 
amputering af faderautoriteten. Jeg vil argumentere for, at måden, teknologien 
miskender autoritet på, har en række følgeeffekter, hvis hensigtsmæssighed 
kan diskuteres. Det drejer sig om, at miskendelsen af faderautoriteten også 
medfører en oplevelse af forringede betingelser for at drage omsorg og pleje 
samt et tab af stabilitet og kontinuitet, der for underviserne opleves som 
forudsætninger for at gennemføre meningsfuld undervisning.

Førend vi påbegynder den empiriske analyse, vil jeg dvæle ved Kojèves 
begreb om faderautoritet. Faderautoritet hos Kojève er den autoritetsform, der 
bliver opponeret mod, når der slås til lyd for en anti-autoritær ikke-
indoktrinering. Selv påpeger Kojève, at faderautoriteten er under afvikling. I 
særdeleshed fordi dens formelle transmissonsform, nedarvning (”blodets 
bånd”), har veget til fordel for andre måder at udpege autoriteter på (jf. 
overgangen fra enevælde til demokrati) (Kojève, 2014, p. 43). Argumentation 
for det historiske ophav til faderens autoritet findes i teologien. Nærmere 
bestemt kommer det fra den kristne skolastik: 

”To be sure, the notion of God the creator is specifically Judeo-
Christian, or even scholastic. But every theology and, 
accordingly, every theological theory of Authority, entails notions 
that are analogous to the idea of creation. God is always, more 
or less, a custodian God: He is some sort of a ‘cause’ to the 
social or political group that ‘recognises’ his Authority.” (Kojève, 
2014, p. 27)

Hvis mennesket er en effekt, hvad er dets årsag så? Svaret blev fundet i 
religion, hvor Gud i sidste instans er den metafysiske årsag, som i generationer 
sidenhen er blevet materialiseret i faderfiguren, som den jordiske efterkommer 
af ”God the Father”22. Ærindet her er at pege på det forhold, at anerkendelsen 
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af kvaliteter som tradition, årsag og kontinuitet har givet anledning til 
forekomsten af en partikulær autoritetsform, som Kojève benævner 
faderautoritet. Ligesom de øvrige autoritetsformer er der altså tale om en 
autoritetsposition pga. en særlig kvalitet, og ikke en kønslig eller biologisk 
betinget autoritet. Med andre ord kan en kvinde lige såvel anerkendes som 
repræsentant for en tradition som en mand, såvel som vi kunne kalde 
faderautoriteten for moderautoritet uden at begrebet ville ændre analytisk 
betydning. Når jeg bibeholder faderautoritet som begreb her, er det fordi det er 
tro mod Kojèves teori.

Vender vi tilbage til det empiriske uddrag, som jeg indledte kapitlet med, 
berørte det netop forholdet mellem en tradition for måden, 
universitetsundervisning historisk er blevet bedrevet på (auditorium, 
forelæsning, lyset m.v.), og en ny dagsorden sat af teknologien. I 
introduktionen for studerende gjorde Martha dette klart for de studerende:

”Martha siger, at Moodle skal være de studerendes 
næstbedste ven, og hvis ikke de har en bedste ven, 
så er Moodle det nu. De [underviserne] betoner 
alle Moodle og vigtigheden af det. Og at det vil 
foregå meget online. Når de siger, at det er meget 
online, er det selvfølgelig fordi det er det, men 
også fordi de ikke forventer, at de studerende 
ved, hvad det betyder. De skal forberede sig på 
noget anderledes?”
(Feltnote 26. februar 2015)

Traditionen udgør ufravigelige betingelser for måden, det nye kan fortolkes og 
gøres på.  Mit argument er, at man, ved at implementere online education, ikke 
kan undslippe eller nulstille en tradition. Traditionen er de historiske 
betingelser. Men den kan miskendes. Miskendelsen af faderautoritet betyder 
altså ikke traditionsfornægtelse, men er en gradvis miskendelse af traditioners 
værdi i den nye online kontekst fordi den delvist ikke er kompatibel med 
traditionen. Traditionen, og dem der repræsenterer den, mister valør efter 
introduktionen af Flexi. De kæmper med at finde en måde at undervise på og 
et sprog for at udtrykke overfor supporterne, hvorfor deres værdier er vigtige og 
nogle gange uforsonlige med online education.

22 For kritik og dekonstruktion af patriarkatets inhærente kønsstereotyper og asymmetriske 
magtbalance henviser jeg til efterkrigstidens feministiske litteratur (se fx Butler, 2011; 
Haraway, 1991). 
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Jeg oplevede i tiltagende grad under mit feltarbejde, hvordan der var en lokal 
og historisk betingende matrice for, hvordan undervisere tildelte mening til nye 
teknologier. Dette var ofte ikke artikuleret eksplicit, men kom til syne for mig, 
som jeg løbende fandt ud af, at de praksisser, som supporten prøvede at 
udbrede ofte havde referencer til historiske måder at gøre tingene på hos 
underviserne. Disse referencer vanskeliggjorde det ofte at få etableret en ny 
praksis, fordi den ikke bare kunne overskrive de gamle måder at gøre tingene 
på, men skulle formidles og forklares i relation til dem. Det drejede sig om alt 
fra gruppeinddeling, skemalægning, undervisningsresurser til kommunikations-
former. Et eksempel var praksissen omkring studerendes aflevering af 
eksamensopgaver og undervisernes rettelser af disse. En stor del af 
kontorgangens ene side udgjordes af en række aflåste træpostkasser på 2. sal. 
Før i tiden fik alle undervisere ved eksamen tildelt en postkasse, som de 
studerende skulle aflevere printede kopier af deres opgaver i.

Figur 19 Historiske assignment boxes i træ på 2. sal.

Postkasserne var først og fremmest et historisk levn, og havde ikke været 
brugt i flere år, da jeg kom. De fortalte en historie om, at den praksis med 
online education, dropboxes og submission types i Moodle, som jeg 
observerede og refererede til i kapitel 6, havde et historisk udgangspunkt der. 
Sammenlignet med den digitale erstatning, var den gamle simpel for 
underviserne at tilgå. Tøm postkassen for papirkopier efter afleveringsfristen 
og bedøm opgaverne. Dette er vigtigt at have in mente, for det er 
udgangspunktet for de senere digitale iterationer af afleveringsformatet.

Jeg lod mig forstå på supporterne, især Clara, at der havde været flere 
forskellige udgaver af det, der i Moodle hed ”dropboxes”, som var det 
elektroniske afleveringssystem. Ved min ankomst var der integreret to nye 
væsentlige aspekter i det digitale afleveringssystem: Plagiatdetektor og ”online 
editing”. Det betød i praksis, at dels var der et it-system, der scannede de 
studerendes opgaver for ligheder med andres opgaver og øvrig videnskabelig 
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litteratur. Dels skulle underviserne nu ikke printe ud og rette i hånden længere, 
som mange havde for vane grundet den etablerede praksis fra de gamle 
assignment boxes i træ. I stedet skulle de foretage al teksteditering og 
vurdering på skærmen, i Moodle. Dvs. der var ikke mulighed for at rette det i 
Word eller anden teksteditor. Hvad plagiatdetektoren angik, blev alle opgaver 
kørt gennem systemet, og underviserne fik en oversigter i stil med denne til 
rådighed:

Figur 20 Eksempel på hvordan resultatet fra plagiat-detektor ser ud.

Uddraget af plagiatdetektoren er fra et kursus’ Moodle-side, hvor de 
studerende havde uploadet deres opgaver i en dropbox. Efterfølgende var 
opgaverne automatisk blevet kørt gennem detektoren. Procentsatsen angiver, 
hvor stor lighed der er mellem den studerendes opgave og det øvrige 
tekstkorpus, detektoren havde til rådighed. For at finde ud af, hvordan kursets 
undervisere skulle tolke og melde ud omkring resultaterne på en ensartet 
måde, afholdte underviserne et møde. En enkelt af kursets undervisere, 
Kirsten, havde erfaring med systemet fra et andet universitet. På baggrund af 
hendes erfaring, og hvad den øvrige undervisergruppe kunne lære fra 
YouTube-videoer, bestemte kursets koordinator, Emma, en politik, som hun 
skrev ud i en mail til de fem øvrige undervisere:

“Hi everyone, 

Thanks for all the comments (and Youtube) 
yesterday - really helped make a decision about 
the issue of plagiarism for this assignment. Also 
appreciate Kirsten’s earlier focus. For this 
assessment, please:

(1) Put all assessments through [detector] and let 
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students know their percentage at the bottom of 
the rubric if it's over 5% 

(2) If it's clear that students are cutting and 
pasting, draw student's attention to this with a 
warning and take marks off the final 2 criteria at 
your discretion.

(3) However, if the assessment is coming in at 
over 20%, then the student doesn't get marks for 
the final 2 criteria. 

(4) If the assessment is coming in at over 40%, 
it's a please explain and fail (Barbara has 
written a great template to start this 
conversation). 

Thanks again.”
(uddrag fra e-mail 6. marts 2015)

Behovet for at mødes og diskutere, hvordan den nye teknologi skulle fortolkes, 
er et empirisk tegn på, at der var tale om en ny praksis, der lægger lag oven på 
de historiske forgængere og påkrævede undervisernes opmærksomhed og tid. 
Der var ikke en etableret konsensus omkring, hvordan den nye teknologi skulle 
fortolkes, men i stedet et forsøg på at finde ud af, hvordan de som undervisere 
skulle navigere i systemerne. Emmas mail udtrykker klart i punktform, hvordan, 
de skulle gøre. De havde kollektivt identificeret nogle normer, og ved 
procentsatserne 5%, 20% og 40% var der forskellige sanktioner overfor de 
studerende. Imidlertid blev det problematisk, da de begyndte at sammenholde 
den fastslåede politik med de resultater, plagiat-detektoren gav. Som figur 20 
viser, var ingen af de studerende under 5%, desuden var en betragtelig del af 
de studerende over både 20% og 40%. Satserne sammenholdt med det store 
antal studerende, der faldt for grænserne, gav anledning til frustration over, 
hvordan detektorens resultater skulle fortolkes. Underviserne vidste, at det ikke 
kunne passe. Her vil jeg ikke gå yderligere ind i en diskussion af, hvordan 
procentsatserne skulle tolkes, eller hvorvidt de studerende havde plagieret, 
men i stedet hæfte mig ved det faktum at det nye system – sammenlignet med 
de gamle trækasser – stillede underviserne overfor en række udfordringer. 
Overgangen fra træpostkasser på gangen til online dropboxes med detektorer 
er et skred i en teknologisk praksis, hvor der ikke blot er tale om en digital 
udgave af den historiske referent, men også tale om, at selve den praksis, det 
er at eksaminere og vurdere, ændres qua teknologien. Den 
kompetenceportefølje underviserne besad stemte ikke overens med det, den 
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nye digitale online udgave af eksamination fordrede. Med andre ord var der en 
diskrepans mellem det, der var tradition for, og de krav, det blev oplevet at 
online education stillede til underviserne. Netop dette - en kløft mellem det 
historiske og nye krav fordret af ny teknologi - er empiriske indikationer på 
forekomsten af en partikulær autoritetsform, nemlig faderens. Om denne 
skriver Kojève:

“The Authority of the Father means ‘tradition’, determination by 
the past, ‘real presence’ of the Past in the Present.” (Kojève, 
2014)

Hvor træpostkasserne bogstaveligt krævede en nøgle for at åbne dem, havde 
underviserne endnu ikke ”fundet nøglen til at åbne”, dvs. fortolke og forstå de 
nye dropboxes med deres forskellige funktioner. Supportholdet havde også på 
deres kommende opgave liste at udvikle resurser for ”interpreting originality 
reports” fra detektoren.

Med reference til tidligere kan vi gentage, at teknologien slører en praksis, der 
ellers var transparent. Pointen med at fremhæve dette er ikke blot, at ny 
teknologi kræver nye kompetencer men også, at ny teknologi fortolkes i 
relation til eksisterende kompetencer. Disse skaber tilbøjelighed til at forstå og 
forvente noget specifikt af teknologien med reference til historiske forgængere. 
Med andre ord er der tale om en hermeneutisk relation til teknologien. Når 
underviserne ikke kan dechifrere den virkelighed teknologien, fx detektoren, 
blotlægger for dem, kan de heller ikke navigere i den. Miskendelsen af 
faderautoritet er altså forbundet med, at den tradition, underviserne 
repræsenterer og som betinger deres fortolkningshorisont, devalueres gennem 
teknologiske opgraderinger af eksamenssystemet. Dette sker fordi det ikke blot 
er en digitalisering af det allerede eksisterende, men også stiller nye krav til, 
hvordan vurdering og fortolkning af de studerendes præstationer finder sted. 
Underviserne identificerede deres opgave som at vurdere kvaliteten af det 
akademiske indhold i opgaverne, ikke afkode procentsatser eller konfigurere 
dropboxes i Moodle. Det ene var undervisning, det andet administration. 
Hvordan disse to ting ikke kan adskilles, berører supporter Clara i relation til 
opgaveaflevering:

“Clara: Well. Look I don't think they see the 
connection. […]. For instance even setting up 
dropboxes, they see a hassle in even going in and 
setting a due dates and putting descriptions and 
putting the correct grade. To them, it's 
administration.” #00:31:37-3#
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Den ”connection” Clara her omtaler, vedrører, hvordan teknologien også 
former selve undervisningen. I dette tilfælde, hvad det vil sige at vurdere en 
opgave. Fra Claras support-perspektiv var en essentiel del af vurderingen også 
at kunne tage plagiatdetektorens resultater til indtægt, mens dette for 
underviseren snarere blev set som en besværliggørelse af det arbejde, de 
plejede at udføre, som gik ud på at læse og vurdere opgaver. Ligeså var det for 
Clara en afgørende del af, at give en opgaveformulering at gå ind og sætte 
”due date” og ”description” i Moodle. Analysen her peger på at, hvad der er nyt 
og anderledes er altid nyt og anderledes i forhold til noget eksisterende, en 
tradition. Det nye lægger ikke kun lag ovenpå gamle praksisser, men forsøger 
også at ændre på dem. Når underviserne derfor oplever, at det, de mener er 
rigtigt og plejede at gøre, ikke står mål med det, teknologien fordrer af dem, 
miskender teknologien også den traditionsbundne autoritet, de har. Som med 
miskendelsen af lederautoritet, handler det her også hom, hvordan teknologien 
slører målet, så underviserne ikke ser forbindelsen mellem teknologien og 
undervisningen.

 I det følgende vil jeg dykke ned i, hvordan den måde, teknologien bryder 
kontinuiteten, også ændrer på betingelser for at pleje og drage omsorg for de 
studerende.

“We’re supporting them emotionally in a way, too.”
Chalotte var omkring 50 år gammel og havde været på DepEd i fem år. Jeg 
bemærkede hende som en af de første, fordi der på kontorgangen var en 
særlig duft ud fra hendes kontor, hvor døren også altid stod åben, når hun var 
til stede. Jeg skrev i metodeafsnittets del om positionering, hvordan mit forhold 
til hende ændrede sig gennem mit feltarbejde. Chalotte var udslagsgivende 
idet hun drog en stor omsorg for sine studerende. Hermed ikke sagt, at andre 
undervisere ikke gjorde det, men hun er et særligt interessant tilfælde, fordi 
hendes eksplicitte prioritering af omsorg var enestående. Derfor er hun også et 
godt empirisk udgangspunkt til at få blik for, hvordan online education 
miskender de aspekter af faderautoriteten, der har med pleje at gøre. Flere 
gange i mit interview med Chalotte kom hun tilbage til vigtigheden af at være 
organiseret og vigtigheden af “care”:

“Bjarke: So you don't have a notion that “this is 
what I consider admin work” and “now I'm 
teaching”? #00:16:44-4#

Chalotte: No, because it’s all about organizing. 
It's all about caring, in the end. Caring about 
that Moodle site works, caring that students all 
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contribute, caring that you haven't heard from 
someone and so you write to them "is there a 
problem? You haven't had a strong presence on the 
online discussion at all. Is there a problem? Do 
you want to contact me about this?".” #00:17:14-
1#

Jeg havde diskuteret med flere, om online education også gav nogle flydende 
grænser mellem, hvad underviserne forstod som ”teaching” og hvad, de forstod 
som “admin work”. Flere gav udtryk for, at de mente, der var kommet mindre 
”teaching” og mere ”admin work” efter Flexis indtog. Derfor havde jeg også som 
en fast del af spørgeguiden at spørge til relationen mellem disse to 
arbejdskategorier, og hvad det betød for deres undervisning. Det er 
påfaldende, at Chalotte her svarer med ”care” som et overbegreb. Omsorg er 
for hende et centralt mål, der er hinsides teaching og admin work-sondringen. 
Det er for hende irrelevant, hvad hendes praksis bliver betragtet som eller går 
under, hvis bare det bidrager til omsorgen for og forholdet til de studerende. 

Et spørgsmål i forlængelse heraf bliver, hvorfor eller hvordan det at bedrive 
omsorg og pleje for de studerende, peger i retning af en autoritetsrelation - og 
hvorfor netop faderautoriteten? Til at illustrere, hvorfor Chalottes praksis er 
udtryk for en faderautoritet, kan vi trække på den dobbelte betydning af ordet 
”pleje”. Som substantiv er det en plejer/plejerske. Altså netop én, der driver 
omsorg og kerer sig. Vi kan supplere den indledende leksikalske definition af 
omsorg med et begrebshistorisk blik:

”Ved omsorg, tilsyn, pasning (søge at) bevirke, at noget (især et 
levende væsen) trives, er i god stand; passe; tilse.” (ODS, 1936).

Samtidig betyder det at pleje også at gøre noget, man er bekendt med og har 
for vane i sin verbumform, at pleje:

”Have for skik ell. sædvane; være vant til; foretage sig ell. gøre 
(noget) jævnlig, sædvanlig, ofte; ogs. upers.: finde sted, ske, 
jævnlig, ofte.” (ODS, 1936).

Der er altså en relation mellem det at bedrive omsorg og så være bekendt med 
og have viden om, hvordan en praksis plejer at folde sig ud. Forudsætningen 
for at pleje eller visen nogen til rette, er at man ved, hvordan man plejer at 
gøre, og hvor tingene er. Kun den, der har et forhåndskendskab til, hvordan 
noget forholder sig, kan vise andre til rette. Så vidt er der altså tale om et 
sproghistorisk sammenfald mellem det at bedrive omsorg og være 
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repræsentant for en tradition. Netop traditionen er hos Kojève, som allerede 
anslået, en kvalitet ved faderautoriteten:

”And it is in their [the fathers’] capacity as this ’cause’, which 
determines the given social, political and cultural reality, that 
Tradition as such exerts an Authority: ‘reaction’ against it is 
voluntarily and consciously renounced because such a ‘reaction’ 
would be a reaction against oneself, a kind of suicide.” (2014, p. 
28).

På den ene side berører Kojève her tradtionen som ”ufravigelige betingelser”. I 
fald man reagerer mod disse begår man et symbolsk selvmord, idet man 
miskender det, man selv kommer fra eller ens ophav. Med andre ord gør 
Kojève det også til et spørgsmål om enten-eller. Enten anerkender man sin 
tradition og lægger sig i forlængelse af den, eller også gør man oprør mod den 
med et tab af egen identitet til følge. Så radikalt og kategorisk tager 
dagligdagen med online education sig ikke ud. I stedet sker der små skred i 
forvaltning og fortolkningen af traditionen pga. teknologien. Det er de små 
skred i og brud med traditionen, som er miskendelsen af faderautoritet. De små 
ikke-formaliserede forskydninger, der opstår i dagligdagen, og som har de 
konsekvenser, at de bl.a. ændrer på betingelserne for at pleje. Der er imidlertid 
ikke tale om et entydigt mønster, der peger på at teknologien er kold og 
besværer arbejdet for de varme hænder (Pols & Moser, 2009), men at 
teknologien ved mediering forskyder, hvad pleje er, og hvordan der plejes.

Chalotte tilstræbte at maksimere tiden, hun havde sammen med sine 
studerende. De 12 timer, de mødtes fysisk i løbet af semestret forlængede hun 
uofficielt, så dem der ville, kunne blive og spise snacks sammen. Hun 
tilstræbte også at afvikle ugentlige online møder i Adobe Connect. Hun 
annoncerede det forud på Moodle, hvor hun bl.a. skrev:

“Hi Everyone,

Please note this is a reminder that there will be 
an Adobe connect session tonight (Monday) starting 
at 6pm. We have had some issues with sound in the 
past, so I would like to once again reiterate the 
importance of good headphones. This is the major 
problem. If you don’t use headphones there is 
likely to be a feedback which will affect the 
sound for everyone. The system is certainly 
working as evidenced by the success that some 
students have experienced with clarity both with 
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the video and sound. If you don’t have headphones 
you can still participate through the online chat 
function.”
(Uddrag af Moodle-besked til studerende, 20. april 
2015)

Beskeden viser, hvordan Chalotte praktiserede sin pleje ved eksplicit at 
adresse de tekniske forhold, de studerende skulle tage højde for, som fx 
hovedtelefoner. Samtidig sætter det hende i en position, hvor hun for at drage 
sin omsorg også bliver nødt til at agere tekniker og fortælle om, hvorfor 
hovedtelefonerne er vigtige – pga. lydkvaliteten. Chalottes træk sker på 
baggrund af tidligere erfaringer med udfald i teknikken. Måden, hun formidler 
beskeden på, er gennem Moodle. Det betyder, at diverse teknologier, Adobe 
Connect, hovedtelefoner og Moodle, alle er på spil, når hun prøver at 
praktisere sin omsorg og kerer sig om sit forhold til de studerende. Anskuer vi 
det fra de studerendes perspektiv, er der altså tale om en art amalgamation 
mellem Chalotte, hendes ambition og teknologien. De fremstår som et samlet 
hele fra de studerendes perspektiv.

På dette punkt er det igen relevant at trække på postfænomenologiens begreb 
om alterity relations, som tidligere er præsenteret. Det peger nemlig på, hvad 
det er for en forandring, der sker for Chalotte. Hvor Chalotte traditionelt plejede 
at have direkte, kropslige og umiddelbare interaktioner med de studerende i 
fysiske klasserum, var hun i online education pakket ind i digitale teknologier. 
Hun er ikke længere et ’face’, men bliver til et ’interface’. Derfor betyder 
måden, som teknologien tager sig ud på og fungerer også noget for, hvem 
Chalotte er. En anden måde at tænke den indflydelse, teknologien har på 
underviseren, dukkede også op under mit ophold. Underviseren Daniel 
sammenlignede teknologierne i online education med tøj, og fulgte op med at 
sige, at man jo helst vil gå pænt klædt, og det skal sidde godt. Dette er et 
rammende billede på, hvor stor en betydning teknologien har for både 
undervisernes selvforståelse og måden, studerende forstår dem på. Ligesom 
klæder skaber folk, skaber online education også underviseren. På den måde 
bliver relationen mellem Chalotte og de studerende også til en alterity relation, 
fordi hun qua teknologien bliver til en anden end den, hun umiddelbart er i 
klasserummet eller auditoriet. 

I det følgende kommer to empiriske eksempler fra Chalottes online 
undervisning i Adobe Connect, der begge har til formål at uddybe, hvordan 
online education påvirker pleje-aspekt af faderautoriteten. Det ene eksempel 
illustrerer miskendelsen af faderautoriteten gennem teknologiens hæmmende 
betingelser for at drive omsorg. Det andet eksempel nuancerer og illustrerer, 
hvordan teknologien ikke per se ækvivalerer miskendelse, men også på 
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utilsigtede måder kan afstedkomme en anerkendelse af autoritet gennem 
spontant opståede muligheder for at pleje og drive omsorg. 

Det første eksempel tager udgangspunkt i den online session, som Chalotte 
annoncerede i ovenstående post på Moodle. Sessionen varede en times tid, og 
ni studerende loggede ind og deltog. Chalotte havde med vilje valgt ikke at 
planlægge et stramt program for disse sessions, men i stedet tog hun fat i det, 
der meldte sig hos de studerende i forbindelse med modulet. Det var inspireret 
af et Q&A-format, som Rasmus og Maxwell havde præsenteret hende for. Fra 
supportholdets side var det meningen, det skulle være en nem start for 
Chalotte, så hun ikke skulle tage sig af studerende og teknik samtidig – fx dele 
studerende op i grupper eller uploade præsentationer, som Jessica og 
Mathilda jf. forrige kapitel kastede sig ud i.

Ligesom Jessica og Mathilda, arrangerede Chalotte Adobe Connect således, 
at de studerende så et stort billede af hende på webcam, når de kom ind. 
Nedenfor var der små billeder, af alle andre, der også deltog i sessionen. Efter 
sessionen var gået i gang,  indtog den der talte automatisk det store billede. 
Alle havde webcam og mikrofon tændt. Det var vigtigt for Chalotte at se sine og 
høre sine studerende. Chalotte foretrak at afvikle disse sessions hjemmefra, 
fordi de lå om aftenen kl. 18.00. Hun sad i sit hjemmekontor, og i baggrunden 
kunne man høre hendes mand rumstere. Flere gange i sessionen afbrød 
hendes hund, fordi den gøede og hun måtte kortvarigt tage sig af den til 
morskab for mig og de studerende. En studerende sad med sit barn, der også 
periodevist afbrød med gråd. Da sessionen var ovre, og de studerende var 
logget ud, blev Chalotte og jeg i Adobe Connect-rummet for at debriefe. Jeg 
noterede efterfølgende:

”Hun sagde noget andet spændende. At denne 
undervisningsmåde er god for humor: Det er sjovt, 
når der er gråd i baggrunden eller hunden gør. Det 
er en god måde at lære det civile eller private at 
kende. Det er interessant, for her hjælper 
teknologien hende jo til at bygge et forhold til 
de studerende.” 
feltnote 20. april 2015)

Forstyrrelserne havde en positiv effekt på stemningen, fordi de gav indblik i, 
hvem folk var privat. Det bidrog til den relation, der for Chalotte var meget 
vigtigt at have til sine studerende. Jeg spurgte hende ind til dette i interviewet:

”Bjarke: Mmm. I remember one of the Adobe Connect 
sessions that I participated in as well. We had a 
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situation with your dog barking in the background. 
And there was a baby crying as well. My guess 
would be that most people would consider it as 
annoying background noise. But I noticed that you 
highlighted it afterwards on the Moodle board. Why 
was that? #00:32:27-0#

Chalotte: I did. That's the reality of being in an 
online space. We're entering your home space in a 
way. It just adds another dimension to the 
relationship in a sense. That wouldn't normally be 
there or come up in a face to face. In an 
institutionalized context. It’s still 
institutionalized, but in your home. This is an 
interesting connection. Between the two. 
#00:32:55-6#

Bjarke: What difference does it make for you that 
you're sitting in your home? #00:33:00-9#

Chalotte: Oh, it just a time factor, really. About 
convenience. They might see something of my room. 
It's always interesting to see what’s in the 
background. What room I chose, might subliminally 
have impact on students. Although they wouldn't 
articulate it. But it could. I remember when, last 
time, when a student came in in her robe. She was 
talking in her robe! That was interesting. That 
provides an opportunity. When they do that, it 
does provide an opportunity for you to have that 
kind of things going on aside. It’s not the main 
business of what you're doing, but it is there.”

Det er værd at hæfte sig ved det forhold, at hvad der i første omgang 
motiverede Chalotte til at bruge Adobe Connect, er ikke den mulighed, hun 
forestillede sig, det ville give for at komme “hjem” til de studerende og hende 
selv virtuelt. I stedet var motivationen praktisk funderet i tidsbesparende 
hensyn: ”Oh, it’s just a time factor, really.” Der er altså tale om, at 
kombinationen af flere forhold udgjorde en art cocktaileffekt: Adobe Connects 
tekniske muligheder for lyd og video, hensynet til tid i Chalottes professionelle 
liv, de private hjem, hun og studerende sad i og Chalottes didaktiske ambition 
om ikke at have planlagt sessionen stramt medførte altså en anerkendelse af 
en omsorgsfunderet faderautoritet, fordi det gav hende mulighed for at styrke 
sit forhold til de studerende gennem indsigt i, hvem de er i deres private hjem. 
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Dette var noget, hun jf. ovenstående, prioriterede højt i sin traditionelle 
undervisning. På samme tid giver Chalotte noget af sig selv privat ved at lade 
de studerende komme virtuelt hjem til hende. Adobe Connect konstituerer 
hende altså som en quasi-anden, fordi det er relationen Adobe Connect-
Chalotte de studerende møder, og ikke den fysiske, kropsligt nærværende 
Chalotte. Potentialet i dette, som Chalotte kommer ind på i 
interviewsekvensen, er også kimen til et nyt plejer. Hun havde identificeret en 
praksis i online education, der også underbyggede hendes egen overbevisning 
om, hvad god undervisning er, og som hun yndede at arbejde videre med. 
Dette var ladsiggørligt ved, at hun forlængede sig selv som en teknologisk 
andethed, hjem til de studerende.

Eksemplet tjener til formål, som også Pols og Moser (Pols & Moser, 2009) har 
vist, at illustrere, hvordan teknologien ikke har et inhærent komponent af kulde, 
kynisme eller intimitetstab. Det er måden, teknologien bliver brugt og fortolket 
på, der er det springende punkt. Den affinitet, der er mellem Chalotte og 
teknologien er ikke stabil, men derimod multistabil. Den antager forskellige 
former i forskellige kontekster: ”The insight that technologies cannot be 
separated from their use contexts implies that they have no “essence”; they are 
what they are only in their use.” (Verbeek, 2005, p. 117).

Den multistabilitet bliver yderligere tydelig, når vi kigger på, hvordan den 
følgende Adobe Connect-session forløb. På baggrund af de forrige sessioner, 
var Chalotte begyndt at finde sig til rette i og med teknologien. Dette var kun 
indtil, relationen til Adobe Connect ændrede sig radikalt pga. teknisk nedbrud, 
hvor den fik en miskendende effekt på hendes position som faderautoritet. 
Chalotte måtte afbryde sessionen førend den var begyndt, fordi der var 
problemer med forbindelsen.

Her er et lille uddrag fra chatten i sessionen, hvor Chalotte og studerende 
forgæves prøvede at kommunikere med hinanden. Det lod sig ikke gøre at få 
lyd eller video på. Undervejs noterede jeg, at det føltes som at læse udskriftet 
af samtalen fra et havareret flys sorte boks. De sidste ord i chatten lød:

“Chalotte: I am going to end the session now!

Student1: Chalotte, your typing is now showing

Student2: Mellie is speaking

Student3: Will this session be covered sometime? 

Student1: I can hear you Chalotte
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Student4: Is there any other session, Chalotte?

Student5: Now I can hear Chalotte

Student6: can we try it again Chalotte? tomorrow?

Student1: I can do tomorrow

Chalotte: No not tomorrow!”

Situationen gav et efterspil, hvor Chalotte tilbød forlænget, fysisk undervisning 
senere på semestret (i mod de guide lines, der var på området). Ligeledes 
henvendte hun sig til supporten ved at gå ned til dem på deres kontor. Jeg sad 
der, da hun ankom. Hun var frustreret og udtrykte, at det var ”exceptionally” 
pinligt for hende, og at hun havde tabt tiltroen til teknologien23.  I mit interview 
kommenterer Chalotte på kontroltabet:

“Chalotte: And I felt embarrassed afterwards, 
because I couldn't solve it. And, there's 
nothing I could do. So, it’s another aspect of 
working with technology. It's the fact that you 
can't control everything. For somebody who's 
really organized, that's awful!” #00:35:34-8#

Med reference til Daniels tøj-metaforik, kan vi beskrive det således, at hvis 
Adobe Connect var hendes tøj, var hun ufrivilligt blevet udklædt som en klovn. 
Det interface, der var opstået i hendes alterity relation til de studerende, var 
blevet sminket som en klovn. Det, der tidligere havde været en måde for hende 
at etablere bånd til sine studerende på, blev nu et virtuelt udstillingsvindue af 
en hende som en amatør. Det var ydmygende, for at bruge hendes egne ord. 

Et spørgsmål, der rejser sig i kølvandet herpå, er, hvor findes årsagen til denne 
afledte effekt? I mine noter efter episoden skriver jeg, efter hun har været nede 
hos supporten:

”Rasmus og Maxwell tog det alvorligt, og sagde, at 
de vil gå videre og se, om der var regulære 
serverproblemer. Det var interessant, fordi 
Chalotte ikke kunne beskrive de tekniske ting, som 
de spurgte ind til. Hun kunne til gengæld gengive 

23 Det er også denne empiriske episode indledningens åbning omhandler.
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sin emotionelle frustration forbundet med ikke at 
mestre situationen.” 
(Feltnote 8. maj 2015)

Først og fremmest er mødet mellem supporten og Chalotte endnu et eksempel 
på, hvordan supporten anerkendes som en dommerautoritet, fordi de kan 
fælde dom over et givet sagsforhold qua deres kompetence til at fortolke, hvad 
det tekniske problem indebærer. Miskendelsen af Chalottes faderautoritet sker 
fordi det nye plejer, hun forsøger at skabe med teknologien, bliver miskendt af 
teknologien selv. Supporten hæftede sig i mindre grad ved frustrationen og i 
større grad ved, om der var problemer med de servere, de havde investeret i 
med henblik på at sikre en stabil drift. Rasmus uddybede i mit interview med 
ham:

“Rasmus: So I'm pretty sure its because Chalotte 
was running her session from home […].Also, if she 
was on wireless, her router might be in the 
kitchen or in the lounge. But she was sitting in 
her office, so she could have had a very low 
signal, and she probably wasn't aware of that.” 
#00:31:29-7#

Med andre ord var det ikke supportens skyld at systemet fejlede. Det var heller 
ikke serveren. Paradoksalt er problemet netop – ifølge dem - at Chalotte har 
siddet hjemme og afviklet sessionen. På samme måde som Jessica og 
Mathilda havde tilstræbt at afvikle deres online undervisning i trygge rammer, 
ville Chalotte også gøre det hjemmefra. Hjemme privat hos underviserne 
kunne universitetet ikke garantere det fornødne tekniske udgangspunkt for at 
Adobe Connect kunne køre problemfrit. At Adobe Connect gav Chalotte og de 
studerende adgang til og indsigt i hinandens private hjem, etablerede en 
intimitet, som Chalotte værdsatte. Den hjalp hende til at skabe en relation til de 
studerende. Det var der, brugsværdien lå for Chalotte. Det er imidlertid 
teknologien, der umuliggør at bibeholde denne praksis, og for at garantere 
ordentlig forbindelse, anbefalede Rasmus og Maxwell hende at blive på 
campus, når hun skulle have fremtidige sessions i Adobe Connect. Med andre 
ord ville hun fremover være forhindret i at give en del af sit private liv, som hun 
mente, var forudsætning for, at studerende også kunne gøre det. Det ”plejer”, 
hun ønsker sig at etablere, hvor Adobe Connect giver anledning til intimitet, 
blev begrænset pga. supportens domfældelse over hendes private 
internetforbindelses utilstrækkelighed. Chalotte havde gennem mange års 
erfaring som underviser etableret tradition for at skabe en tæt relation til sine 
studerende. Hun havde først fundet en mulighed for at konservere denne 
tradition ved at undervise hjemmefra, og sidenhen blev den obstrueret af 
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teknologien. Turen gennem teknologien som først omsorgsforstærkende og 
siden –svækkende mimer et udfald, som forskningen også i øvrigt peger på, 
gør sig gældende, når det kommer til underviseres perception af teknologiens 
indflydelse på mulighedsbetingelserne for at drage omsorg:

”However, several participants thought technology was having a 
negative effect on interpersonal relationships for both teachers 
and students.” (Shelton, 2018, p. 100)

Der foregår også en forskydning i, hvem der driver omsorg for hvem. Med 
nedbruddet skete der en forskydning fra Chalottes ønske om at drage omsorg 
for de studerende, til, at supporten måtte drage omsorg for Chalotte. Et 
nedbrud som dette forskyder den plejende faderautoritet sig fra relationen 
Chalotte-studerende til support-Chalotte. Pludselig drager supporten omsorg, 
fordi den ved, hvordan teknologien plejer at fungere og kan fortolke situationen 
på en måde, hvor den kan udlægge årsagen til frustrationen og således 
berolige og pleje Chalotte. For supporten bryder teknologien ikke ned. For dem 
er der en logisk forklaring på, hvorfor udfaldet er som det, fordi de kommer fra 
en anden tradition. I modsætning hertil oplevede Chalotte en afmægtighed og 
et kontroltab, der gjorde hende hjælpeløs. Rasmus fortalte om mødet på 
kontoret, hvor Chalotte mødte frustreret op:  

“Rasmus: But, sometimes academics just need 
someone to vent to. Fine, we're just sitting and 
listening to them. Calms them down. I mean, its. 
Yeah.  #00:32:50-5# 

Bjarke: It's a part of your job? #00:32:54-2# 

Rasmus: Not officially a part of our job. But you 
know, it is something that we do. Sit and listen. 
And you know, once you've listened for long 
enough, they calm down and then you can probably 
get more information out of them to solve the 
issue and problem. I guess that’s part of the role 
when you're providing support to someone. You're 
not only supporting them technically, but - hah - 
emotionally in a way too.”  #00:33:16-7# 

Supporten begrænser sig altså ikke kun til at være pædagogisk og teknisk. 
Den er også følelsesmæssig. Det følger som en konsekvens af, at når det 
virtuelle klasserum har ydmyget underviseren, der ellers skulle være ansvarlig 
for det, viser der sig også et behov for, at underviserne har nogen, de kan lufte 
deres frustration overfor. På baggrund af dette bliver supporten også den 
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skulder, underviserne kan græde ved. Det er konsekvensen af, at med online 
education er ”plejer” også delvist ”død”. Det kræver en sjælesørger. 

Teknologisk anerkendelse: Computeren bliver til den 
studerende

”Applying what you did in the past units is not gonna work”
I dette afsnit vil jeg analysere, hvordan teknologien virker 
autoritetsanerkendende med reference til en historisk præcedens for at 
undervise på bestemte måder, især forelæsninger. Dette foregår ved, at 
teknologien på paradoksal vis anerkender faderautoritet ved at legitimere og 
muliggøre en konservering af historiske uddannelsespraksisser. Samme pointe 
har også Christo Sims vist gør sig gældende i grundskoler, der satser på og 
investerer i teknologi (Sims, 2017). Dette kommer empirisk til udtryk ved, at 
teknologien muliggør det at optage og dele forelæsningsvideoer og lade dette 
være synonymt med (online) undervisning. 

Overgangen til Flexi og dets integrerede elementer af online education blev af 
flere undervisere betragtet som et initiativ, der satte et klart skel mellem, 
hvordan de plejede at gøre, og hvordan de nu skulle lære gøre. En fortid og en 
fremtid. Implementeringen af Flexi var en historisk markør, der satte nye 
betingelser for deres pædagogiske virke. Det kom løbende til udtryk. I den 
undervisning jeg observerede, opstod der kontinuerligt oversættelses-
udfordringer fra det, de havde gjort tidligere, der nu skulle tilpasses det online 
format. Et paradigmatisk eksempel på dette er fx Chalotte, der til sin fysiske 
undervisning havde klippet små kort ud, de studerende skulle diskutere ud fra i 
grupper i klasserummet. Hvordan skulle dette nu faciliteres og forberedes i det 
virtuelle klasserum? Det kom også til udtryk i mine interviews, hvor flere 
undervisere foretog implicitte komparationer med fortiden, når de talte om 
online education. Chalotte udtrykte det således:

“Chalotte: Well, if all you're doing is applying 
what you did in the past units, where it was face 
to face to this new format, it is not gonna work. 
You have to adapt, and you have to change. And it 
has been a source of frustration for me.” 
#00:10:48-3#
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Den erfaring, Chalotte som enkelt underviser, giver udtryk for her, deler også 
Clara fra supportholdet, som mener den gør sig gældende generelt blandt 
underviserne:

“Clara: I think the biggest challenge for many 
staff is that for so long they did teaching in a 
face-to-face environment. They're incredibly 
good at it and they're highly competent at it. 
They know how the classroom works, how the face 
to face works, they know how to initiate the 
discussion, they know how through also those 
social cues of pointing and voice or intonation 
or through heavy facial expression, they can get 
the discussion happening.” #00:11:15-6# 

Vi ser altså her konturerne af en årsag til det, der i foregående kapitel blev 
betragtet som at vove, og som også underbygger forrige afsnits pointe om, at 
online oftest fortolkes i relation til offline. Det vovede og risikobetonede består i, 
at online education delvist udgør et brud, hvor den erfaringshorisont, 
underviserne har oparbejdet gennem længere tids arbejde, blev, hvis ikke 
irrelevant, så i hvert fald udfordret. De skal ”re-thinke” og ”re-jigge”, som 
Chalotte udtrykte det, så det passer til det online format, hvor alt foregår 
gennem skærmen uden fysisk nærvær. Det vovede ved online education blev 
artikuleret tydeligst og var mest udpræget hos den gruppe af underviserne, der 
også prioriterede at lave en aktiverende undervisning, der bestod af fx 
gruppearbejde og studenteroplæg. Til denne gruppe hørte især Jessica og 
Mathilda, hvis arbejde forrige kapitel behandlede. Også Chalotte tilhørte denne 
gruppe. De havde alle klare idealer om at læring var et spørgsmål om 
interaktion. Gennem mine observationer og interviews kom det dog også frem, 
at hver underviser havde sin egen idé om, hvad god undervisning var – nogle 
mere reflekterede end andre. Det var på baggrund af dette, de også handlede 
forskelligt. Dertil kommer den diskrepans der ofte er mellem de visioner, 
undervisere måtte have for deres virke, og hvad der reelt skete i praksis jf. 
kapitel 6 om visioner.

”You just tap and talk”
I et af de kurser jeg fulgte, var der ca. 150 studerende. Der var fem forskellige 
undervisere med hver deres hold på 3o studerende. På trods af at de skulle 
undervise i samme læseplan og kursusstruktur og med de samme teknologier, 
var der alligevel stor variation i, hvordan underviserne greb opgaven an. I min 
spørgeguide til underviserne, inkluderede jeg derfor et spørgsmål, hvor jeg 
havde lavede seks kort, og spurgte dem, hvilke, der appellerede mest til deres 
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identitet som undervisere: Tutor, facilitator, lecturer, instructor, educator eller 
teacher. Størstedelen forholdte sig til lecturer,  forelæseren, som det første, og 
distancerede sig delvist fra denne figur, som fx Emma:

“Emma: So I am a lecturer in things that I put up. 
I consider myself to be lecturing. And I am a very 
uncomfortable lecturer. I don't like lecturing.” 
#00:12:47-2#

Emmas holdning til begrebet om forelæseren og den associerede praksis, at 
forelæse, var symptomatisk. På den ene side brød underviserne sig ikke om at 
identificere sig med dette, på den anden side betragtede de det også som en 
nødvendighed, som Emmas udsagn udtrykker. Selvom de ikke nødvendigvis 
prioriterede forelæsningen som didaktisk form i deres refleksioner, blev det en 
essentiel del af det, der foregik i praksis med online education. Denne 
ambivalens noterede jeg også gentagne gange i mine observationer i online 
sessioner. På den ene side havde underviserne lagt et program, der betonede 
ønsker om interaktion og ekspliciterede også tit dette for de studerende, når de 
præsenterede, hvad programmet var for hver undervisningsgang. På den 
anden side skete der ofte det i praksis, at online undervisningen gled over i 
monolog og forelæsning. Som jeg i mine feltnoter bemærkede til en af Daniels 
undervisningsgange, der vil tilrettelagt som en online Q&A session, ville starte 
han med en lille historie:

”Den ”brief story”, han ville starte med, er ikke 
brief. Det er en forelæsning. Jeg tænker det 
bliver svært at starte en samtale efter dette.”
(Feltnote 6. april 2015)

Vi kan altså sige, at med teknologien synes der at opstå et paradoks: På trods 
af ambitioner om at distancere sig fra den konventionelle forelæsningsform, og 
at teknologien netop skulle hjælpe til dette, har underviserne en tilbøjelighed til 
at konservere den passiviserende forelæsningsform via brug af teknologi. Et 
konkret eksempel på, hvordan overgangen til online education konserverer den 
konventionelle forelæsningsform, finder vi i Daniels prioritering af og tilgang til 
at lære nye teknologier at kende: 

“Bjarke: Would you like to learn more? #00:57:04-
3#

Daniel: I don't want to learn more. I only want to 
learn what I need to. I don't want to be good at 
technology per se. If I, this semester I needed to 
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use an app. I used Movie Maker. This one is called 
CamStudio. #00:57:23-2#

Bjarke: For what purpose? #00:57:25-0#

Daniel: Not for movie recording, but for recording 
your talk on PowerPoint without importing the 
voice. You know, normally do PowerPoint and then 
you have to import the voice. With this one, you 
just turn on a PowerPoint presentation and you 
just talk. You just talk at the same time and it 
records everything. You tap anytime, and there's 
no import. You just tap and talk. CamStudio will 
record the live action. So, I'm learning to use it 
this semester.” #00:58:01-6#

For Daniel er det et nødvendigt onde at lære den teknologi, der hjælper ham til 
at lave en optagelse af en præsentation, mens han snakker. Når dette er lært, 
har han lært ”what I need to”. Samtidig tillader teknologien nemt underviserne 
netop at gennemføre denne type undervisning: Det opleves som relativt nemt, 
og mange forskellige teknologier tilbyder muligheden for netop at optage tale. 
Daniel brugte CamStudio, andre brugte PowerPoint, Adobe Connect, 
Presenter eller noget femte. Det var det formål, jeg hyppigst noterede mig, 
teknologien blev brugt til, og det var det formål, der blev brugt flest forskellige 
teknologier til: At optage forelæsninger.

Teknologien afstedkommer en konservering af eller ”forfald” til forelæsnings-
formen. Hvordan ved jeg, at det er teknologien, der er årsagen? Mon mon ikke 
underviserne i øvrigt havde en hang til at forelæse på trods af idealer om mere 
interaktive former? Svaret herpå findes ved at sammenligne undervisernes 
online adfærd med den, de havde i klasserummet. Føglende uddrag er noter 
fra fysisk klasserumsundervisning med Daniel:

”Han skriver på tavlen i en struktur, der er 
identisk med det på papiret [hand out]. Tre 
søjler: Logical reasoning, critical thinking, 
creative thinking. Studerende skal ”shout out”, og 
så kommenterer Daniel på det, de siger. Han går 
rundt mellem stolene i mens.” 
(Feltnote 12. marts 2015)

Eksemplet ovenfor er illustrativt for, hvordan Daniel generelt gennemførte sin 
klasserumsundervisning. Her var der større elementer af interaktion i tråd med 
det ideal, han også havde for sin egen undervisning, som han formulerede 
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som: ”I don’t tell them where to look, but teach them how to see.” I overgangen 
fra klassisk klasserumsundervisning til online education skete der altså et 
skred fra den form, der var normen i hans undervisning til, hvad der foregik 
online. Daniel havde det svært med den umiddelbart manglende respons fra 
studerende. Som han sagde: ”When I crack a joke, there’s no haha.” I forrige 
kapitel blev Daniel brugt som afsæt for at vise, hvordan der er noget 
grænseoverskridende og vovet ved det online format. Det er samme vovede 
element, der gør, at underviserne også søger hen til noget sikkert, noget 
velkendt, noget historisk bundet og traditionsfyldt, nemlig forelæsningsformatet.  
Samtidig betyder det forhold, at det går gennem teknologien, at underviserne 
er mindre tilbøjelige til at lade sig forstyrre i deres egen talestrøm. Daniel 
sagde selv om det at undervise online: 

“Daniel: I cannot use my personality online. I'm 
like a robot. […].So I jump around in class, chit 
chat and laugh. I make a difference in class. If I 
teach online, I am like handicapped. In 
personality. Not handicapped in teaching, but my 
personality is gone. So for people like me, yeah, 
I have to compromise. It is a compromise that I 
have to accept. Isn't that interesting? Haha.” 
#00:52:21-8#

Daniel oplevede, at teknologien i online education skærmede af for hans 
personlighed og reducerede hans handlerum. Der sker altså et sammenfald 
mellem teknologiens interface og Daniels ’face’, der gør ham mindre mobil og 
agil. Den oplevede mangel på mobilitet og fleksibilitet, som klasserummet har, 
og som for Daniel gør det muligt at handle mere personligt, betyder også, at 
han online har en tilbøjelighed til at miste følingen med, hvor hans studerende 
er i det faglige stof, og hvad de tænker. Denne manglende føling medfører en 
tilbøjelighed til envejskommunikation, der ender i en forelæsning. Det er 
forskellen på at undervise i et klasserum med 30 studerende i, og et kontor 
med en computer. Det gjorde ham til en robot, med hans egne ord. Genkalder 
vi os hvad postfænomenologien siger om alterity relations, er det, der 
karakteriserer denne type relationer, at mennesket relaterer til teknologien som 
om, det var et andet menneske. I deres parafrasering af begrebet skriver 
Rosenberger og Verbeek, at:

“The idea is that some forms of interface are devised specifically 
to mimic the shape of person-to-person interaction, and that 
sometimes we encounter a device as itself a presence with 
which we must interrelate.”(Rosenberger & Verbeek, 2015, p. 
18). 
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Daniel fortalte, at han oplevede, hvordan han selv blev til en robot, set fra de 
studerendes perspektiv. Bibeholder vi imidlertid fokus på relationen mellem 
Daniel, computeren og CamStudio (software til at optage forelæsning) er det, 
der sker, at han i stedet for at se sine studerende gennem computeren, blot ser 
computeren. Han fornemmer ikke en anden, dvs. en population af studerende, 
men blot at han sidder overfor en computer. Det vil sige, at teknologien bliver 
ikke et transparent medie, gennem hvilket de studerende er repræsenteret. 
Computeren bliver til gengæld det eneste, han ser. Den træder i forgrunden. 
Der er tale om en alterity relation, hvor han ikke føler interaktionen med de 
studerende, men computeren som en quasi-anden. Det er ren interaktion med 
en maskine. Det fjerner muligheden for at agere personligt sensitivt, og derfor 
foranlediges han til bare at snakke (med sig) selv. Altså det, der munder ud i 
en forelæsning.

Som vi videre vil se, er der tale om, at måden, teknologien medierer på 
afstedkommer en anerkendelse af en autoritetsform – på trods af, at dette er 
uønkset. I hvert fald uønsket for så vidt, at det empiriske udfald (passificerende 
forelæsninger) ikke stemmer overens med de pædagogiske idealer (interaktiv 
læring). Vi må imidlertid dykke lidt nærmere ned i, hvordan det er relationen 
mellem forelæsningsformatet, tradition og faderautoritet tager sig ud for at 
forstå, hvorfor det uønskede empiriske udfald også medfører en 
autoritetsanerkendelse.

Man skal for at forstå paradokset – at på trods af andre ambitioner, ender 
underviserne tit med en traditionel forelæsningsform – også forstå 
traditionsbegrebet. Det er nemlig det, der knytter faderautoritet sammen med 
forelæsning. Hvor vi ovenfor gennem empiriske sekvenser har svaret på 
spørgsmålet: Hvordan finder anerkendelsen sted? Må vi skele til det teoretiske 
apparat for at svare på spørgsmålet: Hvorfor finder anerkendelsen sted? Der er 
tale om et forhold mellem underviserne, teknologien og tradition. 

Jeg diskuterede i det foregående, hvordan et ”plejer” også relaterer sig til en 
tradition, og at kendskabet til rammerne også er en forudsætning for at bedrive 
omsorg. Tradition er imidlertid ikke blot det samme som en vane. Hvor vaner er 
funktionelle og individuelle udtryk for noget, man gør gentagende gange 
(repetition eller rutine), er traditioner også meningsbærende, sociale og 
kulturelle. En vane kan man vende sig af med, hvorimod en tradition betinger 
én. Pleje er i ledtog med traditionen. Traditioner er overleveringer af 
strukturerende principper for kultur og kan antage forskellige former, hvor 
vaner er karakteriseret ved at være identiske: ”’Custom’ cannot afford to be 
invariant, because even in ’traditional’ societies, life is not so.” (Ranger & 
Hobsbawm, 1983, p. 2). Traditioner kan altså komme i forskellige former og 
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fortolkninger. Det handler i højere grad om formålet, traditionen tjener end om 
dens partikulære udtryk, hvor en vane er karakteriseret ved at være identisk i 
sin udførelsesform. Ser vi Daniels forfald til online forelæsninger, som jeg har 
udlagt ovenfor, i det lys, kan vi også se, at teknologien hjælper til at bære en 
tradition videre, blot i ikke-vante rammer. Gadamer skriver om traditioner:

”Selv i livets stormfulde forandringer, fx under revolutioner, bliver 
der i den formodede forvandling af alle ting bevaret langt mere af 
det gamle, end man er klar over, og det smelter sammen med 
det nye og får en ny gyldighed.” (2005, p. 268). 

Forelæsningsformen ikke bare vedbliver efter overgangen til online education – 
den bliver ligefrem forstærket. For at vi kan konkludere dette, er et springende 
punkt, om vi betragter forelæsningen som udtryk for en vane eller en tradition. 
Hvis det er en vane, er spørgsmålet om, at det er noget man kan vænne sig af 
med. Når forelæsningsformen vedbliver at være et karaktertræk ved praksis, er 
det fordi der er tale om, at forelæsningsformen er udtryk for en tradition.  
Forelæsningen har blot foretaget et hamskifte fra auditoriet til Virtual 
Classroom og Adobe Connect. Forelæsningen er en tradition, fordi den også er 
intimt forbundet med autoritet. Som idéhistoriker Lars-Henrik Schmidt siger i et 
interview: ”Men i forelæsningen er der en tydelig autoritet, som er bundet til 
viden.” (citeret i Løntoft, 2014, p. 16). Årsagen til dette skal findes i formens 
historiske ophav, skolastikken: 

”Forelæsningerne foregik [i skolastikken] ud fra autoriteterne, 
dvs. bøger, der var fastlagt som pensum i universitetets statut.” 
(Korsgaard et al., 2017, p. 59). 

Ikke nok med, at forelæsningen er forbundet til autoritet på grund af tekstens 
autoritet. Det er også et spørgsmål om personlig autoritet:

“The lecture, in short, is no longer about the authority of the text; 
it is about the authority of the lecturer.” (Friesen, 2011, p. 98)

Norm Friesen har dedikeret en bog til at analysere, hvordan forelæsningen og 
bogen er vedblevet at være en bærende institutioner i uddannelse på trods af 
skiftende medier og teknologier (Friesen, 2017). Der tegner sig altså et billede 
af en klar relation mellem autoritet, tradition og forelæsningsformen. Tradition 
er for Kojève direkte relateret til faderautoriteten, fordi denne netop er 
karakteriseret ved at være anerkendt for at være ophav eller årsag. Faderen er 
repræsentant for en tradition, som giver ’flokken’ identitet: 
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”he [the father] is the one who guarantees continuity (’filiation’) – 
that is to say, the unity of the group – and fixes its ‘personality’, 
its ‘individuality’ (that is distinct from others), by determining its 
origin.” (Kojève, 2014, p. 27). 

Det vigtige her er ikke, om Daniel (og de øvrige undervisere, for hvem 
forelæsningsformen var hyppigt forekommende online), strukturelt set udgør en 
faderfigur for de studerende, men snarere forelæsningspraksissen, han 
udøver. Den er ikke blot et forsøg på at ”springe over hvor gærdet er lavest”, 
men er en form underviserne tyr til, fordi den er identitetsforsikrende i et 
højteknologisk miljø, der ellers udfordrer deres selvforståelse og virke. 
Underviserne forfalder ikke kun til forelæsningsformatet i online education, fordi 
det er nemt, men fordi det i uvante omgivelser giver en identitet: Den vidende 
person, repræsentanten for den videnskabelige diskurs. Når underviserne tyr til 
fortidens format, er det fordi, de i det online medium tilstræber at skabe noget 
kendt i det ukendte. 

Med online education kaster underviserne sig ud i noget nyt og ukendt, som 
bryder med det, de kender til. Den erfaring, de har med at agere interaktivt i de 
fysiske rum, opleves som svært overførbar til online konteksten, fordi de ofte 
har fornemmelsen af at sidde foran en computer og ikke stå foran deres 
studerende. Konsekvenserne af dette får vi blik for med postfænomenologiens 
andethedsrelationer. Denne bevægelse mod en konservering af en 
undervisningsform, de selv tager afstand fra, skal ikke læses som et udtryk for 
dovenskab, men netop at etablerede en identitetsforsikrende praksis. Dette gør 
de ved at bruge en traditionel praksis. Dette leder til et tilsyneladende 
paradoks: Teknologien er ofte associeret med nytænkning og fremskridt, og på 
DepEd associeret med en filosofi om ”active learning”, men alligevel virker den 
konserverende på undervisningsformer, som er det modsatte. Dermed kan 
påpege, at teknologien anerkender en faderautoritet hos underviserne. 

Opsummering
Dette kapitel har kredset om andethed som medieringsform. Analysen peger 
på, hvordan denne medieringsform både kan virke anerkendende og 
miskendende på undervisernes autoritet. For den miskendende pols 
vedkommende, analyserede jeg, hvordan Chalottes forsøg på at etablere en ny 
praksis, hvor hun online kunne søge at indfri noget af det, hun værdsatte ved 
det fysiske - den tætte, intime kontakt - mislykkedes. På samme måde som 
Jessica og Mathilda tog hun udgangspunkt i at skabe nogle hjemmevante 
rammer, men selvsamme blev pga. teknikken årsagen til, at Adobe Connect 
gik fra at være noget, hun interagerede med de studerende igennem, til en 
relation mellem hende og computeren som en ”anden”, der ydmygede hende. 
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På denne måde miskendte teknologien hendes forsøg på at etablere et nyt 
”plejer”.  

I kapitlet er der altså tale om, at teknologi, support og underviser ikke direkte 
modarbejder hinanden, men snarere søger i tre forskellige retninger. 
Supporten forstår vigtigheden af omsorg, men også at den må ydes på de 
præmisser, teknologien stiller til rådighed. I den anden ende af spektret så vi 
med Daniels undervisning, hvordan de digitale teknologier virker 
autoritetsanerkendende, fordi de muliggør en form, hvor Daniel blot taler til 
teknologien, der er passivt lyttende som en studerende. Igen en alterity 
relation. Herved udtrykker Daniel også en prototypisk, traditionsfyldt 
undervisningsform, forelæsningen, der anerkender ham som en autoritet. I 
dette tilfælde er underviserne allierede med teknologien, mens teknologien 
”forråder” supporterne i deres bestræbelser på at lave aktiverende læring.
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Kapitel 10: Bidrag og perspektiver

Kapitlets opbygning
Jeg har i de sidste fire analysekapitler søgt at indfri de mål, jeg i løbet af de 
første fem kapitler etablerede det metodiske og teoretiske udgangspunkt for. 
Afhandlingen søger at besvare det forskningsspørgsmål, jeg præsenterede i 
indledningen:

På hvilke måder medierer teknologierne i online education autoritet 
mellem supportere og undervisere, og hvilke typer af autoritet er der 
tale om?

Jeg har søgt at besvare dette spørgsmål på tre forskellige måder. For det 
første gennem kortlægning af eksisterende forskning i kapitel 2. Derefter 
gennem teoretiske granskninger af autoritets- og medieringsbegrebet i kapitel 
4 og slutteligt en empirisk analyse i kapitel 6-9. Det følgende vil samle op og 
diskutere, hvori projektets centrale bidrag består.

Kapitlet består af tre overordnede afsnit. For det første en diskussion af 
projektets teoretiske bidrag til forskning i uddannelsesteknologi. For det andet 
en diskussion af den empiriske analyses praktiske implikationer for 
uddannelsesfeltet. For det tredje en afsluttende perspektivering, hvor både 
teoretiske og empiriske bidrag til kønsforskning åbnes op, ved at spørge ind til, 
hvorvidt der er kønsbetinget variation i, hvordan online uddannelse påvirker og 
forskyder autoritet. 

De teoretiske bidrag: Teknologisk mediering af autoritet
Kapitel 4 sluttede af med at fremhæve to centrale ontologiske teser, der har 
været formgivende for analysen. Den ene drejer sig om, at enhver relation 
mellem mennesker er en autoritetsrelation. Den anden drejer sig om, at enhver 
relation mellem mennesker og verden er teknologisk medieret. Disse to teser 
er diskuteret isoleret i Kojèves arbejde med autoritetsbegrebet og gennem 
post-fænomenologiens forskellige former for mediering. Men før vi kommer ind 
på, hvordan projektet bidrager til at sammentænke autoritet og teknologi, bør vi 
(gen)behandle spørgsmålet om, hvorfor relationen mellem teknologi og 
autoritet overhovedet er vigtig. Svaret på dette spørgsmål kan ikke isoleres fra 
min egen forskningsmæssige læreproces.

Autoritet som pædagogisk præmis
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Forud for min ankomst til DepEd havde jeg en foreløbig erkendelsesinteresse, 
der primært var tilskåret af den eksisterende forskning, jeg havde sat mig ind i. 
Den pegede på, at det var overset, hvad de nye formater såsom MOOCs 
betyder for, hvad det vil sige at undervise (fx Liyanagunawardena, Adams, & 
Williams, 2013; Veletsianos & Shepherdson, 2016). På baggrund deraf var jeg 
interesseret i, hvordan studerende oplevede underviseren forskelligt i online 
kurser og i særdeleshed, hvordan, hvornår og hvorfor de studerende følte sig 
anerkendt af underviseren i online education. Kort tid efter, at jeg ankom til 
DepEd blev jeg dog opmærksom på, at min forskningsinformerede 
erkendelsesinteresse forudsatte en helt central præmis, som i praksis viste sig 
at være diskutabel og porøs. For hvordan afgrænser man, hvem underviseren 
er? Og hvem eller hvad er i en position til at anerkende? Jeg oplevede, 
hvordan det i høj grad var de digitale teknologier, der foranledigede dette 
grundlæggende spørgsmål. Dels fordi teknologien udgjorde en del af 
underviserens ”interface”, dels fordi dette interface også var påvirket og 
konfigureret af supporterne. Empirisk gav det ikke mening at reducere 
underviseren til en konkret akademisk ansat på DepEd. 

Analytisk var der altså behov for en begrebsramme, der kunne hjælpe til at 
analysere kompleksiteten i den position, hvorfra studerende kunne 
anerkendes. Dette er netop autoritetsbegrebets styrke, og det blev til projektets 
hovedformål at analysere, hvordan online education og de digitale teknologier 
er en anledning til genforhandling af, hvem der bestemmer hvad i 
uddannelseskonteksten: Hvem og hvad træder i kraft som autoritet?

Fokusset på autoritetsbegrebet skal altså forstås som et imperativ, der blev 
foranlediget af det empiriske felt, og er resultatet af min sensitivitet overfor, 
hvordan aktørerne i felten selv oplevede arbejdet med online education. 
Autoritet er, som jeg har vist gennem afhandlingen, et essentielt træk ved 
ethvert pædagogisk forhold. Jeg betragter autoritet som en del af det, von 
Oettingen kalder undervisningens grammatik (Oettingen, 2018): En 
grundkomponent i et hvert pædagogisk forhold. I uddannelse må der til enhver 
tid være én, der har en idé om, hvor man er på vej hen, hvorfor og hvordan. 
Med Kojèves relationelt funderede autoritetsbegreb bliver denne argumentation 
yderligere raffineret, fordi autoriteten altid er betinget af at stå i forhold til en 
anden – en anerkender eller en miskender. Her er vi tilbage ved den centrale 
tese om, at autoritet er et aspekt ved enhver mellem-menneskelig relation. 
Dette argument findes hos Kojève, men er måske udtrykt klarest hos Charles 
Bingham, som også er citeret i teorikapitlet: “Authority gets enacted whenever 
there is a relation between two or more people.” (Bingham, 2009, p. 12). 
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Denne ontologiske præmis har jeg ikke kun bekræftet empirisk med dette 
studie, men jeg har også forfinet betydningen heraf. For det første har jeg vist, 
at autoritet empirisk ikke kun viser sig i sin positive form, altså gennem 
anerkendelse. Autoritative relationer kan også vise sig ved et brud med 
autoriteten. Det er dette, som er benævnt miskendelse. Miskendelse er 
resultatet af en intenderet, forventet eller ønsket anerkendelse, men som ikke 
imødekommes. Miskendelse og anerkendelse er altså hinandens 
forudsætning, for når to aktører vil to forskellige ting, er det kun den ene, der 
kan få sin vilje og derved anerkendes. Hver gang én ikke får sin vilje, er det 
fordi en anden gør. Min konklusion lyder, at det er den, der kender teknologien 
bedst, der også er mest beslutningsdygtig. Det betyder i praksis, at autoritet 
ikke forsvinder, men at der sker en forskydning fra underviseren til 
supporteren. Vekselvirkningen mellem anerkendelse og miskendelse af 
autoritet som to poler tilføjer altså teoretisk set et processuelt og dynamisk 
aspekt til det at analysere og forstå autoritet i (online) uddannelse. 

Hvis ikke vi accepterer, at der i uddannelse er en række af beslutninger, der 
skal træffes, og at dette forhold radikaleres ved online uddannelse, fordi der 
ikke er en kulturel eller pædagogisk præcedens, overser vi også 
grundlæggende spørgsmålet om autoritet. Mit teoretiske arbejde hjælper os til 
empirisk at besvare spørgsmålene om, hvem der har mandat, vilje og 
kompetencerne til at bestemme hvorhen, hvordan og hvorfor i konteksten af 
online education.

For at få blik for de grundlæggende spørgsmål om autoritet, har jeg derfor, 
med hjælp fra Kojève, udviklet et begrebsapparat, der stiller skarpt på netop 
autoritative aspekter i den daglige praksis med online education bag scenen. 
Det er disse aspekter, jeg også har kaldt praksismønstre. Dette dækker over 
forekomster af fænomenet autoritet, uden det nødvendigvis artikuleres 
eksplicit. Ikke desto mindre er dette udtryk for autoritet, fordi en type af autoritet 
herigennem enten anerkendes eller miskendes. Ud fra analyserne i kapitel 6-9 
kan det opsummeres, at det analytisk er muliggjort at få blik for, hvornår 
autoritet viser sig i uddannelsespraksis på følgende måder:
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AUTORITETSTYPE
R 
I TEORIEN

PRAKSISMØNSTRE I EMPIRIEN

DOMMER Dømmekraft og diplomati
Når en aktør vurderer, tager stilling, træffer beslutning om og 
derigennem gør en digital teknologi tilgængelig eller 
utilgængelig i det pædagogiske arbejde.

LEDER Projektering og visioner
Når en aktør handler målrettet eller udtrykker en vision for, 
hvordan teknologien hjælper undervisningen det ønskede 
sted hen, både form- og indholdsmæssigt. 

FADER Konservering og omsorg
Når en aktør repræsenterer en tradition, og ser det om sit 
opdrag at indvie studerende i denne. Han/hun ser 
kendskabet til traditionen som forudsætning for at få andre til 
at føle sig til rette, og derfor bruger teknologien til kulturel 
reproduktion. 

MESTER Vovemod
Når en aktør bruger teknologien som mulighed for at tage 
chancer og kaste sig ud i noget endnu ukendt, med henblik 
på at mestre det nye teknologiske og pædagogiske territorie.

Figur 21 Praksismønstre og autoritetstyper

Således kan praksismønstrene altså ses som en tilføjelse til Kojèves teori, der i 
høj grad gør det muligt at arbejde med autoritetsteorien som et empirisk 
analyseredskab i en fænomenologisk analyse. 

Når det kommer til begrebet om en fænomenologisk analyse, rammer vi et 
andet punkt, hvor dette projekt bidrager i forhold til teoriudvikling. Den 
fænomenologiske analyse fokuserer på, hvordan undervisning opleves fra 
første persons-perspektiver fremfor at være en didaktisk model for eller teori 
om, hvordan der ideelt set bør undervises online eller handles autoritativt. 
Kigger vi på kapitel 2s gennemgang af underviserfigurens fald, udlagde 
studierne underviserens holdning til teknologi som præget af modstand, og 
identificerede oftest underviserne som problemet for mislykket 
teknologiintegration (Orlando, 2015, p. 52). Undervisernes holdning og tilgang 
til teknologi kan dog med rette betragtes som det sted, man teoretisk og 
forskningsmæssigt må sætte ind, for at forstå, hvorfor undervisere gør som de 
gør, i stedet for at bebrejde dem manglende engagement i teknologien. Dette 
studie er et bidrag til at etablere et teoretisk sprog for, hvordan teknologien 
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påvirker underviserne i det daglige. Dette sprog kan hjælpe os til at forstå, 
hvordan teknologi perciperes og påvirker underviserne fra et fænomenologisk 
perspektiv.  

Det analytiske ærinde er også analogt med en mere generel STS-ambition om 
at forstå, hvad der foregår i praksis snarere end at konstruere idealforestillinger 
for, hvordan det bør gøres. Det analytiske fokus på at undersøge autoritet i 
praksis fremfor i pædagogiske eller læringsteoretiske idealer, afstedkommer 
også en anden indsigt. Nemlig at i det 21. århundrede, efter årtier med 
progressiv pædagogik og en forskydning fra ’sage on the stage’ over ’guide on 
the side’ til ’peer at the rear’, vedbliver autoritet at være et uomgængeligt 
forhold ved uddannelse og pædagogik i praksis. Autoritet er ikke forsvundet. 
Dog er det heller ikke a priori bestemt, hvem der anerkendes og miskendes for 
forskellige typer af autoritet.

Den anden centrale teoretiske indsigt fra mit studie er, at afgørelsen af, hvem 
autoritet tilfalder, i høj grad er et spørgsmål om teknologi. Her er 
kombinationen af autoritet med en analytisk sensitivitet overfor teknologiens 
intentionalitet og dens aktive, medskabende rolle, afgørende.

Ingen autoritet uden teknologisk mediering
Som det er vist gennem analysen, er teknologi og autoritet i praksis gensidigt 
betingende. Dette er også afspejlet i den anden ontologiske tese formuleret 
ovenfor, inspireret af det postfænomenologiske perspektiv. Nemlig at enhver 
menneske-verden relation også er medieret, og i konteksten af online 
education altid er teknologisk medieret.  I relation til autoritetsbegrebet, betyder 
det helt grundlæggende, at det teknologiske miljø og den digitale infrastruktur, 
der til enhver tid betinger uddannelsespraksis, også understøtter eller 
supporterer nogle handlinger på bekostning af andre – herunder også 
autoritative handlinger. Mere specifikt kan vi konkludere, at manipulation og 
omlægning af miljø og infrastruktur, såsom overgangen til Flexi, definerer 
mulighedsrummet for, hvem der kan indtage hvilke positioner i en 
organisatorisk kontekst. I forskningen er der opmærksomhed på, hvordan 
universiteters organisatoriske struktur er under forandring jf. kapitel 2. Denne 
analyse tilføjer et vokabular til at begribe de forskellige positioner, teknologien 
åbner op for kan indtages, men også konkrete eksempler på, hvordan 
teknologien medierer disse i praksis.

I online education bliver det presserende at spørge ind til, hvordan de 
teknologier, der karakteriserer netop denne form for uddannelsespraksis, 
påvirker og medierer autoritet. Med afsæt i postfænomenologien bliver måden 
at besvare dette spørgsmål på at gå empirisk til værks. Dette skyldes, at 
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teknologi ikke per se medierer autoritet på en partikulær måde, som man 
filosofisk kan deducere sig frem til. Autoritet er ikke en komponent designet ind 
i teknologien, men et spørgsmål om, hvordan teknologien fortolkes og bruges 
kontekstuelt i informanternes livsverdener. Et andet vilkår ved 
medieringsbegrebet er, at vi analytisk kan pege på, at den teknologisk 
medierede verden altid er spændt ud mellem to poler. Teknologien på samme 
tid viser og skjuler, muliggør og umuliggør ligesom den kan fremmedgøre såvel 
som involvere, diskrimere og privilegere. Det er i tråd med dette, at autoritet 
skal forstås som noget, der er teknologisk medieret. Ligesom teknologien viser 
og skjuler dele af verden for mennesket, har jeg udviklet et vokabular, hvor 
teknologien altid både anerkender og miskender mennesker som autoriteter. 
Det betyder, at teknologien ikke bliver en autoritet i sig selv, men at den er 
afgørende for, hvem der kan indtage autoritative positioner. For det er ikke 
givet på forhånd, hvem der bestemmer. I takt med teknologisk 
kompleksitetsforøgelse, kræves der til stadighed mere avanceret viden om, 
hvordan teknologien fungerer for at kunne afvikle den pædagogik og 
undervisning, man som underviser ønsker. Med det postfænomenologiske 
perspektivs fokus på situerede, kropslige menneske-teknologi interaktioner, er 
det gennem analysen også muliggjort at pege på, hvad det mere konkret er, 
der karakteriserer medieringen, når den hhv. anerkender og miskender 
autoritet. Dette er den empiriske analyses bidrag til at sammenkoble Kojèves 
relationelle autoritetsteori med Ihdes medieringsteori.  
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RELATIONSFORM AUTORITETSANERKEND-
ENDE MEDIERINGSPOL 

AUTORITETSMISKENDENDE 
MEDIERINGSPOL

EMBODIMENT Kropsforlængelse
Når digitale teknologier, som fx 
webcam og mikrofon, opleves 
som velfungerende, og derved 
øger éns kropslige rækkevidde i 
online education.

Kropsamputation
Når de digitale teknologier 
tilsvarende opleves som 
hæmmende for den kropslige 
rækkevidde, og derved 
forstyrrer én i at kommunikere 
som ønsket. 

HERMENEUTIC Transparens
Når digitale teknologier opleves 
som anskueliggørende for, 
hvilke pædagogiske 
muligheder, underviseren har. 
Fx at sætte de studerende til at 
give hinanden peer-feedback. 

Slør
Når digitale teknologier gør det 
ugennemskueligt, hvordan 
man skal indfri det 
pædagogiske mål, man har sat 
sig for. Fx hvordan man 
inddeler studerende i grupper.

ALTERITY Samarbejdspartner
Når de digitale teknologier 
opleves som en aflaster og 
støtte i arbejdet eller opleves 
som en trofast 
interaktionspartner, som fx når 
computeren trofast ”lytter” til 
forelæseren.

Konkurrent, ydmyger
Når de digitale teknologier 
opleves som trussel mod ens 
funktion, eller gør det svært at 
gennemføre det, man havde 
sat sig for, som fx en ustabil 
forbindelse.

BACKGROUND Tilgængeliggør
Når de digitale teknologier 
opleves som frit tilgængelige for 
éen, både teknisk, 
organisatorisk og pædagogisk.

Utilgængeliggør
Når de digitale teknologier 
opleves som noget, man ikke 
har adgang til – enten 
organisatorisk eller 
pædagogisk.

Figur 22 Hvordan autoritet miskendes og anerkendes gennem teknologisk mediering.

I hver af forklaringerne på, hvordan teknologien enten virker 
autoritetsanerkendende eller miskendende gennem medieringen, betoner jeg, 
hvordan teknologien opleves. Det er en vigtig pointe, at spørgsmålet om 
mediering af autoritet handler om, hvordan teknologi opleves og perciperes. Af 
undervisere og supportere. Dette er en pointe inspireret af 
(post)fænomenologien, hvor det springende analytiske punkt er, hvordan 
teknologien opleves af den enkelte. Det er altså ikke fx er et spørgsmål om, 
hvorvidt teknologien er strukturelt eller teknisk tilgængelig eller transparent. Det 
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vigtige er, om den opleves som tilgængelig, samarbejdende eller transparent af 
dem, der står overfor den. Eller på den anden side opleves som utilgængelig, 
konkurrerende og slørende.

Sammenholder vi de to tabeller ovenfor (figur 21 og 22), har vi altså en 
teoretisk matrice, der gør det muligt at identificere: 1) Hvilken type af autoritet 
der er på spil i praksis. 2) Om teknologien virker anerkendende eller 
miskendende for denne type autoritet i det konkrete, empiriske tilfælde.   

Studiets primære teoretiske bidrag, er derfor at have udviklet et teoretisk 
vokabular. Dette vokabular forener autoritets- og medieringsteori på en sådan 
måde, at det ikke kun har gjort mig i stand til at analysere mit eget empiriske 
materiale, men det empiriske materiale har også formet den teoretiske 
udvikling. Samtidig er studiet en teoretisk anstødssten til at fokusere på 
forholdet mellem autoritet og teknologi i andre empiriske kontekster. 

Genkalder vi os, hvordan Richard Swedberg definerede teoribegrebet, var det 
”a statement about the explanation of a phenomenon.” (2014a, p. 19). En teori 
er altså et udsagn om mulighedsbetingelserne for at forklare et givet fænomen. 
Jeg har udviklet en teori om, hvordan teknologi medierer autoritet. Teorien er 
præmisserne for, hvordan der kan forklares, men bevisbyrden for, hvorfor 
fænomenet tager sig ud som det gør, findes i empirien. Hvad den empiriske 
bevisbyrde peger på, vender jeg tilbage til i næste afsnit om de empiriske 
bidrag.

Jeg har fortrinsvist prioriteret en teoretisk sammenkobling mellem to teorikopri, 
Kojève og postfænomenologien, der ikke tidligere har stået overfor hinanden. 
Det har jeg gjort gennem en diskussion af deres videnskabelige 
kommensurabilitet, samt ved at afprøve deres fælles udsigelseskraft i den 
empiriske analyse. Prioriteringen ved denne tilgang er også lig med et afkald, 
som bør belyses. Teoriudvikling handler ikke eksklusivt om at sammenkæde 
ellers adskilt tankegods, men også om at udvikle de enkelte teorier. Man kunne 
måske spørge ind til, om mon Kojèves fire autoritetstyper eller Ihdes fire 
relationsformer er up-to-date til at beskrive de teknologier, der gør sig 
gældende i konteksten af online education. Som udgangspunkt betragter jeg 
hverken Kojève eller Ihdes teoretiske arbejder som finit eller udtømmende. 
Med det være sagt, har jeg i mit arbejde med det empiriske materiale ikke 
fundet det nødvendigt eller oplagt at videreudvikle på relationsformerne eller 
autoritetstyperne. Tværtimod har jeg vurdereret, at netop koblingen af de to 
teorier har åbnet for den nuancerigdom i det analytiske apparat, der er 
påkrævet for at forstå, hvad der foregår i den organisatoriske kontekst med 
online education.
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Både Ihde og Kojève benævner begge sporadisk relationen mellem autoritet 
og teknologi i deres forfatterskaber. Ihde gør det ved at stille spørgsmålet:

”Can technology be controlled? Or has it become autonomous 
and out of control? If controllable, how is it to be controlled? And 
under what forms of authority?” (Ihde, 1990, p. 8)

Mens Kojève konstaterer:

“a gramophone that transmits the words of the leader has no 
authority in itself” (Kojève, 2014, p. 8)

Begge berører de relationen mellem teknologi og autoritet som et spørgsmål 
om, hvorvidt teknologien er i stand til at indtage positionen som autoritet 
overfor mennesket. Afhandling har argumenteret for, at det ikke giver mening 
at stille spørgsmålet på denne måde. I stedet må vi forstå, hvordan teknologi 
medierer autoritet. Jeg har analyseret, hvordan medieringen af autoritet viser 
sig gennem forskydninger, idet at teknologier på forskellige måder anerkender 
og miskender undervisere og supportere for autoritet. Overvejende i 
supporternes favør. Denne pointe er helt central, når det kommer til 
uddannelse, fordi autoritet er et af de nøglekomponenter – hvis ikke 
komponenten – der gør en underviser til en underviser. I uddannelsesformer, 
hvor digital teknologi er afgørende og betingende, som tilfældet er i online 
education, radikaliseres pointen og spørgsmålet om, hvem der træder i 
positionen som autoritet, bliver åbnet op for at blive redefineret.  

Kapitel 4 adresserede, at forskningsfeltet indenfor uddannelsesteknologi lider 
under en manglende teoretisk refleksion. Dette studie bidrager ikke kun med 
teoretiske overvejelser til forskningsfeltet, men det demonstrerer også, hvorfor 
den teoretiske refleksion er vigtig. Med det teoretiske apparat indstilles 
optikken, der afgør, hvad kan ses. Med det rette apparat ser du ting, der ikke 
trådte frem før. Det er teoriens styrke. I næste afsnit er en diskussion af, hvad 
det er, jeg har set gennem mit teoretiske apparat, og hvordan det bidrager til 
den eksisterende viden indenfor feltet. 

De empiriske bidrag: Online education bag scenen
Det foregående afsnit har fortrinsvist handlet om mit teoretiske bidrag, der 
vedrører forholdet mellem autoritet og teknologi. Det betyder også, at den 
empiriske kontekst, studiet er relevant for, kun i mindre grad er behandlet. Jeg 
vil med udgangspunkt i empirien diskutere, hvad jeg bidrager med til 
uddannelsesforskningen og mere konkret online education som forsknings- og 
praksisfelt. 
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I kortlægningen i kapitel 2 af eksisterende forskning henviste jeg til Szekeres to 
artikler The invisible workers (2004) og Professional staff carve out new space 
(2011). Begrebet om de usynlige arbejdere er interessant ift. analysen. Denne 
analyse kan nemlig ses som et forsøg på at gøre det usynlige arbejde synligt. 
Det teoretiske apparat, jeg har udviklet, har haft som primært formål at 
synliggøre, hvordan underviserens autoritet ikke kan isoleres til en relation 
mellem studerende og underviser, men høj grad også er et spørgsmål 
teknologi og supportere. Derved bidrager studiet først og fremmest med at 
fremhæve en vigtig, men overset komponent i online uddannelse. 

Der er mange måder at begrebsliggøre et stykke arbejde på. Med betoningen 
af autoritet, er det tilstræbt hverken at gøre supportere eller undervisere til 
syndebukke eller helte. I stedet understreges, at indenfor særlige områder af 
online uddannelse indtager de to grupper centrale, autoritative, roller. I min 
analyse har jeg identificeret et mønster i, hvordan dette forekommer. 

I kapitel 6 om lederautoritet ser vi, at der er en tendens til, at supporterne 
formulerer visioner for og har et klart defineret projekt med online education. 
Der er samtidig en tilbøjelighed til, at dette overblik/vision er på bekostning af 
underviserne, som farer vild i teknologien. Tilsvarende ser vi, at når 
undervisere og supportere skal vurdere og dømme, hvilken teknologi, der er 
hensigtsmæssig i en given undervisningskontekst, er det også supporternes 
domme, der gælder. Supporternes diplomatiske forholdelsesmåde er et 
nøgleaspekt i eksekveringen af deres domme. På den anden side har 
underviserne svært ved at vurdere den enkelte teknologis pædagogiske værdi. 
De har en tilbøjelighed til i stedet at tage stilling til teknologi generelt, som 
enten god og sjov eller dårlig og besværlig. Med online education som præmis 
har den generelle indstilling til teknologien ingen valør, fordi den netop bliver en 
præmis – noget ufravigeligt. Underviserne kan ikke vælge om de vil bruge 
teknologien, men de kan vælge blandt teknologierne. Det bliver i analysen 
altså synligt, at især supporterne formulerer de pædagogiske idealer for online 
education og vurderer og bedømmer, hvornår hvilke teknologier hjælper til at 
indfri disse. Denne analyse peger også på, at det er nødvendigt med mere 
grundlæggende overvejelser om, hvad support betyder: De både bestemmer, 
yder teknisk hjælp, spørger kritisk ind til undervisningsformen, sætter grænser 
for, hvad underviserne kan og er en skulder underviserne kan græde ved - og 
meget andet. Det er ikke entydigt, at support eksklusivt virker som en 
anerkendende funktion, men kan i høj grad også indtage position som dem, 
der anerkendes. Tænker vi support som noget understøttende fornemmer vi 
også denne dobbelthed: Det er noget, der er underkastet det, det støtter. 
Samtidig er det også det tilgrundliggende for det, det støtter.24
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Dette mønster, som er identificeret, er imidlertid ikke lig med et totalt 
autoritetsafkald for undervisernes vedkommende. Som de sidste to kapitler 
peger på, er det især fader- og mesterautoritet der stadig knytter sig til 
undervisernes position. Hvad faderautoriteten angår, er det især fordi, enhver 
underviser har en erfaringshorisont, når det kommer til at undervise. Samtidig 
er vedkommende den faglige garant, der sikrer, at den videnskabelige tradition 
og kultur overleveres gennem undervisningen. Dette ser vi, når undervisere 
finder forskellige måder at konservere forelæsningsformatet på, på trods af at 
supporterne gennem de teknologier, de gør tilgængelige, ønsker at trække i en 
mere aktiverende og studenterinddragende retning. Samtidig ligger den del af 
undervisningen, der handler om reelt set at tage chancer med teknologien, 
stadig på undervisernes bord. Mesterautoriteten, hvis særkende er vovemod 
og risikovillighed, er derfor også undervisernes anliggende.

Opsummerende kan det formuleres således, at det er underviserne, der ved, 
hvor vi kommer fra (fader) og har ansvaret for at omsætte det i nuet (mester), 
mens det er supporterne der bestemmer, hvor vi er på vej hen (leder) og afgør, 
hvorvidt vi lykkes dermed (dommer). Man kan være fristet til at stille 
spørgsmålstegn ved, om ikke underviserne kan gøre, som de plejer, bare 
online. I kapitel 8 og 9 fremgår det, at underviserne oplever, at teknologien 
også kræver, at de gentænker deres undervisning. Dette er fordi, teknologi og 
pædagogik til hver en tid er gensidigt betingende. Som Anderson & Dron 
skriver i et review af tre generationer af fjernundervisningspædagogik: ”[T]he 
technology sets the beat and creates the music, while the pedagogy defines 
the moves.” (Anderson & Dron, 2010, p. 81). Relateret til spørgsmålet om 
forholdet mellem support og underviseres autoritet, kan vi udtrykke det således 
at supporterne styrer musikken, mens underviserne danser. Anderson & Dron 
fortsætter: 

“Some technologies may embody pedagogies, thereby 
hardening them, and it is at that point that they, of necessity, 
become far more influential in a learning design, the leaders of 
the dance rather than the partners.” (Ibid.).

Som en tilføjelse til Anderson & Drons udlægning af forholdet mellem 
pædagogik og teknologi, vil jeg påpege, at supporterne hører med som 
mellemmænd mellem teknologien og pædagogikken. I den udstrækning, 
supporterne er ansvarlige for teknologien og online education som 

24 Supportbegrebet deler altså lighed med subjekt-begrebet, der dels kan forstås som ’det 
underliggende’ (gr. hypokeimenon), dels som ’det underkastede’ (gr. subjicere).
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leveranceformat af uddannelse, er de ikke uden indflydelse på, hvad indholdet 
af undervisningen også kan være. Dermed giver det i praksis ikke mening at 
sondre mellem form og indhold. I den udstrækning man som 
uddannelsestilrettelægger laver en sondring mellem dem, der står for indhold 
og dem, der står for form, er resultatet, at formen svinger taktstokken i forhold 
til, hvad der pædagogisk og indholdsmæssigt lader sig gøre for underviserne. 
Sådan en uddelegering af ansvarsområdet for undervisningens form er altså 
ikke uden betydning for undervisningens mål og indhold. I sidste ende er dette 
et spørgsmål om autoritet, for hvem skal bestemme? Ledelsen? Underviserne? 
Studerende? Teknologien? Eller supporterne?

Supporten med dens ledende og dømmende funktion er et vigtigt og overset 
aspekt i både arbejdet med tilrettelæggelse af og forskningen i online 
education, og måske ligefrem uddannelsesteknologi i det hele taget. Ligningen 
om online udbud af uddannelse på fremtidens universiteter er aldrig kun et 
spørgsmål teknologi. Ej heller er det kun et spørgsmål om underviseres brug af 
teknologi. Eller for den sags skyld studerendes og underviseres brug af 
teknologi. Det handler ligeså meget om, hvordan denne praksis bliver 
supporteret. Endvidere er det afgørende, at man forstår, at support aldrig kun 
skal forstås som understøttelse, men netop også som noget der aktivt går ind 
og transformerer uddannelse og undervisningens form og indhold. Supportens 
arbejde skal synliggøres.

Tidligere studier har også påpeget, at teknologien har betydning for det 
usynlige arbejde. I relation til teknologi på arbejdspladser har Star & Strauss 
arbejdet med begreberne om synligt og usynligt arbejde (1999). Her 
beskæftiger de sig med et kontinuum af positioner, der er afgjort af hvornår, for 
hvem og hvordan arbejde fremstår synligt. En af disse positioner er ’non-
personen’, hvis arbejde er afgørende for produktets udformning. Men non-
personen i sig selv forbliver usynlig, fordi vedkommende aldrig træder i 
forgrunden for arbejdsgiver (fx underviser/ledelse) eller 
kunde/ydelsesmodtager (fx studerende). Om relationen mellem denne tendens 
og teknologi skriver de: 

”As Illich (1981) would argue, work does not disappear with 
technological aid. Rather it is displaced – sometimes onto the 
machine, as often onto other workers.” (Star & Strauss, 1999, p. 
20).

Star & Strauss diskuterer normativt orienterede problemstillinger om 
hensigtsmæssigheden ved at teknologi genererer mere usynligt arbejde. Om 
noget skal synliggøres er altid er et spørgsmål om, hvilket arbejde der bliver 
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synligt og for hvem, og hvorvidt det i sidste ende påvirker produktet i en 
ønskværdig retning:

”To the extent that some people’s work is ignored as they are 
perceived as non-persons, more ”shadow work” or invisible work 
is generated, as well as the (sometimes) obvious social justice 
and inequity issues.”(Star & Strauss, 1999, p. 20) 

På tværs af professioner – sygeplejersker, bibliotekarer og lærere – 
argumenterer Star & Strauss for, at teknologien afstedkommer en intensiveret 
forekomst af usynligt arbejde. Jeg vil argumentere for, at en artikulation eller 
synliggørelse af det arbejde, supporterne på DepEd foretager, bidrager til en 
retfærdig afklaring af, hvem der træffer beslutninger om, hvad der foregår i 
online uddannelse og hvorfor. 
Skal vi tage de ovenstående teoretiske bidrag til indtægt i fremtidig 
tilrettelæggelse af online education, kan vi formulere en række spørgsmål, der 
stimulerer til eftertanke, forventningsafstemning og synliggørelse:
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Autoritet Teknologiske medieringer

1) Leder
 Hvad er formålet med online 
education og dets associerede 
teknologier, og hvem bestemmer 
dette?

2) Dommer
Hvilke teknologier er 
hensigtsmæssige at gøre brug af 
for at indfri formålet, og hvem 
vurderer dette?

3) Mester
Hvilke risici indbefatter online 
education, og hvis ansvar er det at 
tage disse?

4) Fader
Hvilken eksisterende pædagogisk 
kultur er der, og hvordan 
(dis)harmonerer online education 
med dette?

5) Kropsliggørelse
Hvornår, hvordan og for hvem 
forlænger og amputerer digitale 
teknologier den kropslige 
rækkevidde i online education?

6) Fortolkning
Hvornår og hvordan gør 
teknologien det overskueligt eller 
slører, hvilke pædagogiske 
muligheder den tilbyder, og hvem 
har kompetencerne til at ’læse’ 
dette?

7) Andethed
Hvornår og for hvem fremtræder 
teknologierne som en quasi-
anden, og hvorvidt underbygger 
dette formålet med 
undervisningen?

8) Baggrund
Hvordan tilrettelægges og 
forberedes der forud for 
undervisningen, og hvem er 
ansvarlig for dette?

Figur 23 Vejledende spørgsmål for tilrettelæggelse og forventningsafstemning af, hvordan teknologi 
påvirker autoritet.

Mange af de konflikter, der udspiller sig omkring online education er relateret til 
forskellige interesser og fortolkninger af disse spørgsmål. De fire 
medieringsrelationer udtrykt i postfænomenologien kan tilbyde en 
analyseramme, der kan bruges til kontinuerligt at se, hvordan teknologien 
medierer autoritet. De Kojève-informerede spørgsmål peger på stillingtagen til, 
hvordan der er tale om autoritet. En tommelfingerregel i den 
postfænomenologiske tænkeramme er, at en given teknologi ikke er pre-
determineret til at mediere på en særegen måde. Jeg vil tilføje, at en given 
teknologi heller ikke per definition er autoritetsmiskendende eller 
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anerkendende. I praksis fordrer online education derfor et analytisk blik for, 
hvordan autoritet medieres. Små konkrete, praktiske og kropslige hændelser i 
hverdagen bevirker alle autoritetsforskydninger, hvilket betyder, at 
autoritetsrelationer ikke er mejslet i sten, men er til kontinuerlig forhandling. 

Autoritetsbegrebet fortjener en revitalisering i et digitaliseret 
uddannelsessystem, fordi teknologierne gennem mediering anerkender og 
miskender bestemte positioner. Det autoritetsbegreb, vi i fremtiden bør 
beskæftige os med, skal forstås relationelt og socio-materielt, hvor 
anerkendelsen af autoritet tænkes som en intentionalitetskonvergens mellem 
mennesker og teknologi. Autoritet er den komponent ved underviseren, der 
handler om at domsfælde, have visioner, tage risici og videregiver en (faglig og 
kulturel) tradition til de studerende. Autoritetsbegrebet er historisk tynget af at 
være forbundet med undertrykkelse og frihedsberøvelse. Gadamer kalder dette 
det autoritære. På den anden side er der autoriteten, der skænker frihed, 
indsigt og samtale – det autoritative (jf. Bingham, 2009, p. 20). Det er den 
autoritative tænkning om autoritet, vi i fremtiden også skal kere os om. For det 
er den, der er uomgængelig og bør fostres i uddannelse, men som teknologien 
også ændrer på. I mit interview med supporteren, Clara sagde hun:

”Clara: But when it comes to technology. I don't 
like to say power, because I'm not the person 
who plays on that. But the power balance does 
shift. They [the teachers] don't know and I got 
the answer. So if they want the answer, then 
they need to talk to me.” #00:59:20-8#

På mange måder opsummerer dette citat afhandlingen. Clara tvinger ikke sin 
vilje igennem med magt, men fordi hun har kendskabet til teknologien, bliver 
hun sat i en position, hvor hun har svarene på de spørgsmål og den tvivl, 
teknologien får underviserne til at opleve. Hun bliver en leder- og 
dommerautoritet for, hvordan undervisningen pædagogisk tilrettelægges.

Jeg har belyst, hvordan supporterne ofte supplerer og nogle gange overtager 
undervisernes autoritative position. For så vidt autoritet er af betydning for 
uddannelse, er forståelsen af og respekt for samspillet mellem underviser, 
supporter og teknologi af vigtigste betydning for at føre et kvalitetsfyldt 
uddannelsessystem ind i det 21. århundrede.

Perspektiv: Køn, autoritet og online uddannelse
I arbejdet med projektet har der været et gennemgående tema, som kun 
sparsomt har været berørt eksplicit: Kønsdimensionen. Jeg vil afslutningsvist 
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slå an, hvorfor og hvordan køn er relevant for spørgsmålet om online education 
bag scenen.  

I tråd med projektets STS-funderede ståsted betragter jeg først og fremmest 
køn og teknologi som fænomener, der gensidigt former hinanden (Faulkner, 
2001). I forlængelse heraf bliver det relevant at spørge ind til, hvorvidt og 
hvordan online educations effekt på autoritetsforhold også har noget med køn 
at gøre?

I den eksisterende forskning findes der en række kvantitative undersøgelser af, 
hvordan ansatte på universiteter forholder sig til nye interventioner, herunder 
også online education (Cama, Jorge, & Peña, 2016; El Turk & Cherney, 2016; 
Lloyd, Byrne, & McCoy, 2012). Disse peger entydigt på, at der ofte er en 
skævvridning i kønsfordelingen, når det kommer til, hvordan ansatte opfatter 
og reagerer på online education. Et studie af Lloyd et al. konkluderer:

”These results indicate that gender differences may impact the 
perceptions of barriers and benefits of online teaching and 
learning, suggesting that administrators may need to address 
group differences through specific training and resources to 
better meet the needs of the specific target population, and, 
ultimately, to facilitate online teaching.” (Lloyd et al., 2012, p. 9).

Andre studier peger på, at årsagen til dette gap i den kønsligt differentierede 
opfattelse af og tilgang til teknologien hænger sammen med, hvor vidt man kan 
se brugsværdien i teknologien (Gibson, Harris, & Colaric, 2008; Venkatesh, 
Morris, Davis, & Davis, 2003).  Studierne er vigtige, fordi de statistisk 
underbygger en tese, der også kan formuleres på baggrund af dette studie: Det 
er kønsmæssigt betinget, hvornår teknologien opleves som henholdsvis 
underbyggende eller obstruerende for det pædagogiske arbejde. Med andre 
ord, det er kønsbetinget, hvorvidt teknologien anerkender eller miskender én 
for autoritet. 

I kapitel 9 om faderautoritet så vi, hvordan teknologien miskender Chalotte i 
hendes forsøg på at drive omsorg og etablere en intimitet med sine studerende 
online. På den anden side anerkendte teknologien Daniel i hans forsøg på at 
bibeholde sin vidensautoritet gennem at lade ham snakke enevældigt ved at 
optage forelæsninger på sit kontor. Eksemplerne er begge udtryk for et 
autoritetsforhold, der er bundet op på et kendskab til det eksisterende såsom 
tradition (hvordan plejer vi at gøre: forelæsning) og omgivelser (hvor plejer vi at 
gøre det: fysisk samværende). Men Daniel og Chalotte divergerer, når det 
kommer til, hvorvidt teknologien underbygger og anerkender deres ambition og 
projekt. 
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På baggrund af dette projekt, kan vi kvalificere spørgsmålet om, hvorvidt de 
kønslige ubalancer kun handler om at kunne se nytten med teknologien. Det 
handler nemlig også om, hvem teknologien kommer med – supporten – og 
hvad det er for et projekt, de forsøger at få den til at passe til. Et første led i en 
videre analyse er derfor at eksplicitere variationen i, hvad underviserne – 
mænd og kvinder – ser som deres pædagogiske ideal. En sådan undersøgelse 
vil kunne danne grundlag for også at vurdere, hvordan og hvornår (hvis 
overhovedet) de digitale teknologier kan underbygge eller assistere dette. 
Sætter vi som succeskriterie for integrationen af digitale teknologier i online 
education, at den skal opleves brugbar for underviseren, er det også 
nødvendigt med en sensitivitet overfor diversiteten i forståelser af, hvad 
brugbarhed dækker over. På baggrund af projektet kan vi formulere den tese, 
at der med sandsynlighed findes en kønslig betinget variation i opfattelser af, 
hvornår og hvorfor en teknologi virker brugbar. Gennem fokus på relationen 
mellem supportere og undervisere, kan vi kvalificere denne indsigt ved at 
undersøge, hvorfor det er tilfældet, at mænd tilsyneladende i højere grad 
accepterer teknologien? For at svare på dette spørgsmål, skal vi vende tilbage 
til den præmis, jeg ovenfor skitserede for forholdet mellem køn og teknologi: At 
de gensidigt konstruerer hinanden. Oudshoorn et al. har i relation til forholdet 
mellem køn og teknologi gengivet denne pointe således:

“Due to the norms and values that are inscribed into a technical 
artifact, objects can attribute and delegate specific roles, actions, 
and responsibilities to their users.” (Oudshoorn, Saetnan, & Lie, 
2002, p. 473).

Blandt supporterne var især Maxwell og Rasmus optaget af spørgsmålene om, 
hvorfor og hvordan, de fik underviserne til at bruge teknologierne, sådan som 
de syntes, det var mest oplagt og hensigtsmæssigt, pædagogisk og 
ressourcemæssigt. Sat på spidsen kan kapitel 8s analyse af, hvordan Rasmus 
oplever en manglende diplomatisk indstilling til teknologien, også læses som et 
udtryk for, at han oplever et hysteri blandt underviserne. Dette oplever han, 
fordi underviserne har et andet register at dømme teknologien på baggrund af. 
Pointen er, at supportens rolle er af stor betydning, fordi de er med til at 
indskrive normer og værdier, som Oudshoorn skriver, ind i teknologien. 
Supporten har selv klare normer, men sandsynligvis er der en diskrepans 
mellem disse, og de værdier og normer, forskellige undervisere abonnerer på. 
Meget vel kan dette også relatere sig til en kønslig problematik. På grund af 
projektets dybde (men manglende bredde) kan vi dog ikke ytre os om 
almenheden ved disse forhold. Dog danner overvejelserne grundlag for nye 
spørgsmål, der handler om forholdet mellem pædagogiske værdier, køn og 
teknologi og autoritet i relationen mellem supportere og undervisere.
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 Dette er et vigtigt fokusområde, fordi det i andre studier er dokumenteret, at 
der er et generelt ”gender gap” i den akademiske kultur (Winchester & 
Browning, 2015). Med online education og teknologiens fremfærd er det vigtigt 
at prioritere og have blik for, at disse ikke bør blive medvirkende til at forstørre 
dette ”gap”.

Slutteligt vil jeg berøre et andet aspekt: Den implicitte kønsdimension i det 
teoretiske apparat, jeg har arbejdet med. Kojèves autoritetsteori fra 1942 bærer 
også præg af sin alder. Især med diskussionen af en partikulær, kønsbetinget 
faderautoritet. Jeg mener, at det først og fremmest bør læses som et strukturelt 
spørgsmål om ophav og tradition. Dermed også sagt, at faderpositionen ikke er 
mandens privilegerede autoritet. En passende omskrivning af Kojèves teori fra 
1942 kunne derfor være at adressere dette ved at kalde det faderinden eller 
moderautoritet for at understrege, at repræsentationen af tradition og ophav 
ikke er et spørgsmål om køn.  Alternativt kunne fremtidig arbejde med 
autoritetsbegrebet, droppe leder, dommer, mester og fader-betegnelserne, og i 
stedet kalde dem ved deres kvaliteter: visionsautoritet, domsautoritet, 
risikoautoritet og ophavsautoritet. 

Digitale teknologier og variationer af online education bliver i tiltagende grad en 
norm i universiteternes måde at tænke uddannelse og kursusudbud på, 
nationalt såvel som internationalt. Lærdommen fra dette projekt er, at sådanne 
projekter har altid lokalt forankrede uforudsete effekter, man ikke havde regnet 
med. Ikke kun af økonomisk karakter, men også organisatoriske og 
pædagogiske. Jeg har analyseret, hvordan teknologien forskyder autoritet 
gennem mediering. I perspektiveringen er der åbnet op for, at dette også 
relaterer sig til en kønsproblematik. For at integrere denne type indsigter som 
en del af arbejdet med implementeringen af online education, er det 
nødvendigt med forskningsmæssig indsigt i, hvad der sker i praksis. Det er 
også nødvendigt med et sprog og refleksionsværktøjer, der kan gøre den del af 
arbejdet, der handler om autoritet, underviser og supportere, synligt og 
tilgængeligt som område for diskussion og forventningsafstemning. Det har 
projektet her bidraget til.
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Engang var teknologier noget, enkelte universiteter satsede på for at over
komme geografiske afstande vha. fjernundervisning. I dag bliver nye digitale 
teknologier og online education i stigende grad en norm på universiteter 
verden over. Når teknologierne bliver implementeret, skal de forenes med en 
række etablerede og nye arbejdspraksisser og -positioner.

Denne afhandling er et empirisk og teoretisk indblik i, hvordan nye, digitale 
teknologier bliver forandringsagenter, der forskyder autoritet mellem under
visere og supportere på universiteterne. Afhandlingen er en teoretisk sam
mentænkning af postfænomenologisk medieringsteori og Alexandre Kojèves 
autoritetsteori. På den baggrund analyseres et fire måneders feltarbejde på 
en australsk universitetsafdeling. 

Konklusionen er, at supportere og undervisere oplever, at teknologierne aner
kender deres visioner, domme, risikovillighed og erfaring på forskellige måder. 
Supporterne kan gennemskue teknologien og oplever den som en krops
forlængende samarbejdspartner. Underviserne oplever, at teknologierne 
fremstår ugennemskuelige og kan virke som en opposition til deres arbejde, 
der ikke anerkender deres erfaringshorisont.

Afhandlingen er et kig ind i en uddannelsespraksis, der aktualiserer vigtig-
heden af diskutere hvem, der bestemmer hvad og hvorfor, når ny digital tek
nologi implementeres.

1

B
JA

R
K

E LIN
D

SØ
 A

N
D

ER
SEN

                                               O
N

LIN
E ED

U
C

A
TIO

N
 B

A
G

 SC
EN

EN
:

TEKN
O

LO
G

ISKE M
ED

IER
IN

G
ER

 A
F A

U
TO

R
ITET




